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BENVINGUDA LA FIRA

BIENVENIDA LA FIRA

De nou, la Fira i Festes de la nostra ciutat. Una renovada Fira per a saludar una nova legislatura.
Enguany, estrenem un cicle de govern, derivat d’un procés electoral on Gandia ha resolt decidir
la direcció i l’administració de la ciutat per als quatre pròxims anys. S’obri un temps de diàleg i
col·laboració sincera, d’entesa i de participació., dins i fora de l’Ajuntament. I la Fira i Festes ha
de simbolitzar l’inici d’aquesta voluntat compartida en favor dels interessos generals.
Es pretén una Fira feta entre tots i totes, i per a tots i totes, però ara amb més propòsits i
millors resultats, si pot ser, i per a sempre. Hi ha moltes coses ja inventades i fetes, moltes
idees aplicades i suggeriments acceptats de fa temps, però ara cal donar-li carta de naturalesa
política i estabilitat social al projecte de la Fira i Festes de cada any. Si la nostra Fira ha de tindre
el caràcter i la personalitat pròpia que volem consolidar definitivament, caldrà considerar-la una
Fira amb autonomia pròpia, d’estructura estable i vocació de perdurabilitat. I d’això es tracta, de
superar la temporalitat. I, per descomptat, d’obrir-la a la gent i a les idees, a les iniciatives i a les
propostes generals.
No és cap tòpic allò de proposar al veïnat que gaudisca d’aquests dies de descans. És una
recomanació sincera, terapèutica, quasi obligatòria. La Fira i Festes representa temps d’esplai
i diversió amb famílies i amics. I la voluntat representada per tota la corporació ha de tindre
l’objectiu i l’obligació de facilitar-ho. Res justifica més la missió i la figura d’un alcalde o alcaldessa
que conduir la voluntat popular pels territoris del bé comú, del progrés general i de la concòrdia,
i dur-la a bon port.
Ens hem compromés amb la ciutat, perquè tots i totes ens sentim a gust pels carrers els dies de
festes. Però no és suficient desitjar les coses perquè aquestes passen. Vull pensar que aquesta
Fira i Festes d’enguany serà... la millor Fira de Gandia de tots els temps, si totes i tots volem.
Bona fira i bones festes!

De nuevo, la Fira i Festes de nuestra ciudad. Una renovada Fira para saludar a una nueva legislatura.
Este año, estrenamos un ciclo de gobierno, derivado de un proceso electoral donde Gandia ha
resuelto decidir la dirección y la administración de la ciudad para los cuatro próximos años. Se abre
un tiempo de diálogo y colaboración sincera, de entendimiento y de participación., dentro y fuera del
Ayuntamiento. Y la Fira i Festes debe simbolizar el inicio de esta voluntad compartida en favor de los
intereses generales.
Se pretende una Fira hecha entre todos y todas, y para todos y todas, pero ahora con más propósitos y
mejores resultados, si puede ser, y para siempre. Hay muchas cosas ya inventadas y hechas, muchas
ideas aplicadas y sugerencias aceptadas desde hace tiempo, pero ahora hay que darle carta de
naturaleza política y estabilidad social al proyecto de la Fira i Festes de cada año. Si nuestra Fira
debe tener el carácter y la personalidad propia que queremos consolidar definitivamente, habrá que
considerarla una Fira con autonomía propia, de estructura estable y vocación de perdurabilidad. Y de
eso se trata, de superar la temporalidad. Y, por descontado, de abrirla a las personas y a las ideas, a
las iniciativas y a las propuestas generales.
No es ningún tópico proponer al vecindario que disfrute de estos días de descanso. Es una
recomendación sincera, terapéutica, casi obligatoria. La Fira i Festes representa el tiempo de ocio
y diversión con familias y amigos. Y la voluntad representada por toda la corporación debe tener el
objetivo y la obligación de facilitarlo. Nada justifica más la misión y la figura de un alcalde o alcaldesa
que conducir la voluntad popular por los territorios del bien común, del progreso general y de la
concordia, y llevarlo a buen puerto.
Nos hemos comprometido con la ciudad, porqué todos y todas nos sentimos a gusto en las calles
los días de fiestas. Pero no es suficiente desear las cosas para que estas sucedan. Quiero pensar
que la Fira i Festes de este año será... la mejor Fira de Gandia de todos los tiempos, si todas y todos
queremos.

Diana Morant Ripoll

Buena Fira y felices fiestas!

Alcaldessa de Gandia

Diana Morant Ripoll
Alcaldessa de Gandia
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Benvolguts veïns, benvolguts visitants:
Un dels moments màgics de la meua infància es produïa només el Tio de la Porra trencava, amb
el compàs del tambor, la monotonia de les classes i la rutina primerenca de la tardor. Amb el so
inconfusible de la seua melodia de màgia, ens encisava i ens trencava el dia per a obrir-nos, amb la
finestra de la ciutat, l’enrenou d’un entusiasme: el dels dies de la Fira i Festes, on esta meravellosa
ciutat romania preparada i intacta per deixar-se sorprendre i sorprendre’ns, també. Era la màgia de la
Fira amb la innocència de la infància. Tot eixe ritual roman a la meua memòria com l’eternitat on dorm
la pàtria dels somnis feliços. Els evoque sempre que puc per recordar-me’n ple del mateix entusiasme
i alenar la felicitat contagiosa de la mateixa ciutat en festes.
Anys després, sóc jo qui té el plaer de pregonar-les i organitzar-les, en companyia dels tècnics del
nou departament d’Escena Urbana i Política Festiva, el departament de la Fira i Festes, entre moltes
altres coses. Escena Urbana és un entusiasme nou, amb la mateixa estoreta velleta: la felicitat dels
moments feliços dels altres, una rutina trencada envaint el carrer cercant una programació festiva,
poder estremir-se amb un espectacle de carrer, o poder acudir a qualsevol indret o barriada buscant
els nostres elements patrimonials i tradicionals, festius i de comboi.
Anys després, sóc jo qui té el plaer de contribuir a organitzar l’anarquia millor preparada: la d’una
ciutat a punt per a la festa.
Amb eixe propòsit, encetem un departament d’ànima i de xafar carrer, d’orgull de ciutat i de sentiment
de pertinença a una societat que s’emociona amb les seues tradicions, i que batega amb les festes
i la seua Fira. Perquè és moment de Fira. Temps tindrem d’introduir canvis, d’alenar junts, amb tota
la nostàlgia de futur, per tal de seguir bastint societat des de les nostres festes. Gaudim-les ara,
però amb l’entusiasme contagiós de la vida. Feu del carrer el teixit de la felicitat de la vostra vida, i
compartiu-la amb els qui estan disposats a gaudir de les festes, d’ací o de fora, o els qui volen firar-se
per conjurar-se l’amor o el futur, el gaudi o la vida.
Que eixe propòsit vos acompanye amb la màgia de tots els somnis intactes. Hem preparat esta Fira,
amb l’esperança que siga la primera de moltes millors i plenes d’entusiasme.
José Manuel Prieto Part

Queridos vecinos, queridos visitantes:
Uno de los momentos mágicos de mi infancia se producía cuando el Tío de la Porra irrumpía, con
el compás del tambor, la monotonía de las clases y la rutina temprana del otoño. Con el sonido
inconfundible de su melodía de magia, nos hechizaba y nos rompía el día para abrirnos, con la ventana
de la ciudad, el alboroto de un entusiasmo: el de los días de la Fira i Festes, donde esta maravillosa
ciudad permanecía preparada e intacta para dejarse sorprender y sorprendernos, también. Era la
magia de la Fira con la inocencia de la infancia. Todo ese ritual permanece en mi memoria como la
eternidad donde duerme la patria de los sueños felices. Los evoco siempre que puedo para recordarme
lleno del mismo entusiasmo y alentar la felicidad contagiosa de la ciudad misma en fiestas.
Años después soy yo quien tiene el placer de pregonarlas y organizarlas, en compañía de los técnicos
del nuevo departamento de Escena Urbana y Política festiva, el departamento de la Fira i Festes,
entre muchas otras cosas. Escena Urbana es un entusiasmo nuevo con la misma “estoreta velleta”:
la felicidad de los momentos felices de los otros, una rutina rota invadiendo la calle buscando una
programación festiva, poder estremecerse con un espectáculo de calle o poder acudir a cualquier
sitio o barriada buscando nuestros elementos patrimoniales y tradicionales, festivos y de ilusión.
Años después, soy yo quien tiene el placer de contribuir a organizar la anarquía mejor preparada: la
de una ciudad a punto para la fiesta.
Con ese propósito abrimos un departamento de alma y de pisar la calle, de orgullo de ciudad y
de sentimiento de pertenencia a una sociedad que se emociona con sus tradiciones y late con las
fiestas y su Fira. Porqué es momento de Fira. Tiempo tendremos de introducir cambios, de alentar
juntos, con toda la nostalgia de futuro, para seguir construyendo sociedad desde nuestras fiestas.
Pero disfrutémoslas ahora, con el entusiasmo contagioso de la vida. Haced de la calle el tejido de la
felicidad de vuestra vida, y compartidla con los que están dispuestos a disfrutar de las fiestas, de aquí
o de fuera, o los que quieren feriarse para conjurarse el amor o el futuro, el goce o la vida.
Que ese propósito os acompañe con la magia de todos los sueños intactos. Hemos preparado esta
Fira con la esperanza que sea la primera de muchas que seran mejores y llenas de entusiasmo.
José Manuel Prieto Part
Teniente de alcalde de Escena Urbana y Política Festiva de Gandia

Tinent d’alcalde d’Escena Urbana i Política Festiva de Gandia
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César Blay és dissenyador gràfic. Va estudiar Arts Gràfiques i
Disseny Gràfic Publicitari a València. A Madrid, va completar
estudis de fotografia a l’escola CEV i de dissenyador web.
A partir de 2007, va impulsar la seua carrera com a fotògraf,
realitzant diferents exposicions de fotografia i il·lustració, on
destaquen les realitzades a PhotoEspaña 2016 i a l’Acadèmia de
Belles Arts de Madrid, en 2017.
Va ser seleccionat en l’apartat “Descubrimientos” de PhotoEspaña
y en el Premi Internacional Banca March (2013). En 2015, va
guanyar el premi Ciudad de Alcalá, en la modalitat de fotografia d’autor.
Actualment, forma part del col·lectiu de fotògrafs anomenat “Contemporáneos”, amb els quals ha publicat
un llibre en l’editorial La Fàbrica i edita fanzines de forma semestral. També ha treball per a altres
publicacions, com ara les revistes Vogue, HoyesArte, Eñe, etc.
El cartell de la Fira i Festes 2019 està inspirat en el quadre de Delacrox “La libertad guiando al pueblo”.
Reivindica el paper de la dona en la festa, una Tia de la Porra, guiant el poble a la festa.
En paraules de Cesar Blay, «es tracta d’un cartell que podíem anomenar vintage, fet en un estil clàssic, però
molt contemporani, inspirat en artistes d’avantguarda, com TVboy o Error! Design.
L’obra mostra una tipologia de circ del segle XIX, coetània amb els uniformes que utilitzen les bandes del
tio de la Porra, amb colors i textures desgastades i un estil que recorda el de l’artista Banksy.
César Blay es diseñador gráfico. Estudió Artes Gráficas y Diseño Gráfico Publicitario en València. En Madrid,
completó los estudios de fotografía en la Escuela CEV y de diseñador web.
A partir de 2007, impulsó su carrera como fotógrafo, realizando diferentes exposiciones de fotografía
e ilustración, donde destacan las realizadas en PhotoEspaña 2016 y en la Academia de Bellas Artes de
Madrid, en 2017.
Fue seleccionado en el apartado “Descubrimientos” de PhotoEspaña y en el Premio Internacional Banca
March (2013). En 2015, ganó el premio Ciudad de Alcalá, en la modalidad de fotografía de autor.
Actualmente, forma parte del colectivo de fotógrafos llamado “Contemporáneos”, con los cuales ha
publicado un libro en la editorial La Fábrica y edita fanzines de forma semestral. También ha trabajado para
otras publicaciones, como las revistas Vogue, HoyesArte, Eñe, etc.
El cartel de la Fira i Festes 2019 está inspirado en el cuadro de Delacrox “La libertad guiando al pueblo”.
Reivindica el papel de la mujer en la fiesta, una Tia de la Porra, guiando al pueblo a la fiesta.
En palabras de Cesar Blay, «se trata de un cartel que podríamos llamar vintage, hecho en un estilo clásico,
pero muy contemporáneo, inspirado en artistas de vanguardia, como TVboy o ¡Error! Design.
La obra muestra una tipología de circo del siglo XIX, coetánea con los uniformes que utilizan las bandas del
Tío de la Porra, con colores y texturas desgastadas y un estilo que recuerda al del artista Banksy.
8
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TIO DE LA PORRA
“El Tio de la Porra menja pa i salmorra!” Amb este crit, des de fa molts anys, un carismàtic personatge
de nas gran i ulleres negres recorre els diferents col·legis de la ciutat comboiant els xiquets i les
xiquetes, i anunciant l’inici de les festes. El característic estrèpit dels tambors ompli els carrers
de Gandia i la ciutat s’inunda d’alegria i il·lusió. El Tio de la Porra és considerat Bé Immaterial de
Rellevància Local i forma part de la nostra tradició cultural, un referent festiu, que destaca tant per la
seua música com pel seu aspecte tan peculiar.
DISSABTE 21 DE SETEMBRE
12.00 h Plaça Major: Assaig general del Tio de la Porra i cercavila pel centre històric, en la qual es
repartirà el programa de la Fira i Festes 2019.
DIVENDRES 27 DE SETEMBRE
9.00 h Plaça Major: concentració de totes les bandes i eixida cap a les diferents escoles i centres
educatius de la ciutat, per a anunciar que la Fira i Festes ha començat.

13.00 h Plaça Major: Després d’haver animat els xiquets i les xiquetes a sumar-se a la festa, les
bandes del Tio de la Porra es tornaran a concentrar a la plaça Major. Ací, realitzaran un ball conjunt,
que acabarà amb un bombardeig pirotècnic.

“El Tio de la Porra menja pa i salmorra!” Con este grito, desde hace muchos años, un carismático
personaje de nariz grande y gafas negras recorre los diferentes colegios de la ciudad animando a los
niños y las niñas, y anunciando el inicio de las fiestas. El característico estrépito de los tambores llena
las calles de Gandia y la ciudad se inunda de alegría e ilusión. El Tio de la Porra es considerado Bien
Inmaterial de Relevancia Local y forma parte de nuestra tradición cultural, un referente festivo, que
destaca tanto por su música como por su aspecto tan peculiar.
SÁBADO, 21 DE SEPTIEMBRE
12.00 h Plaza Mayor: Ensayo general del Tio de la Porra y pasacalle por el centro histórico, en el que
se repartirá el programa de la Fira i Festes 2019.
VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE
9.00 h Plaza Mayor: concentración de todas las bandas y salida hacia las diferentes escuelas y
centros educativos de la ciudad, para anunciar que la Fira i Festes ha comenzado.
13.00 h Plaza Mayor: Después de haber animado a los niños y a las niñas a sumarse a la fiesta, las
bandas del Tio de la Porra se concentrarán en la Plaza Mayor. Aquí, realizarán un baile conjunto, que
acabará con un bombardeo pirotécnico.
10
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Sant Francesc de Borja, patró de Gandia, és la figura més important de la ciutat i també de les seues festes
majors. La seua influència, com la de la seua família, encara està present i és tot un referent en el nostre
desenvolupament urbà i històric. Després de la mort de la seua esposa, es va retirar al Palau Ducal i, com a IV
duc de Gandia, va dedicar la seua vida a l’espiritualitat, fins que va ingressar en la Companyia de Jesús, on va
arribar a ser tercer general de la Companyia de Jesús. Va ser canonitzat en 1671 pel papa Clement X.

DILLUNS 30 DE SETEMBRE

DIVENDRES 27 DE SETEMBRE. 20.30 h Plaça Major
EL CIRC I EL FOC seran els grans protagonistes de l’acte inaugural de la Fira i Festes 2019.
Amb la façana de l’Ajuntament com a fons escènic, la companyia belga Cirq’ulation locale i l’empresa pirotècnica
valenciana Ricardo Cavaller (RICASA) ens oferiran un gran espectacle per a encetar la Fira i Festes, que s’iniciarà
amb les més atrevides acrobàcies amb llits elàstics i que acabarà amb la força i l’emoció d’un castell piromusical,
amb elements de pirotècnia de proximitat.
La companyia belga Cirq’ulation Locale és una companyia internacional especialista en arts acrobàtiques sobre llits
elàstics que ha captivat espectadors de tot el món, amb actuacions en 25 països, des de Dubai fins als Estats Units.
Ha participat en esdeveniments tant importants com ara jocs olímpics o exposicions universals.
Al seu torn, Ricardo Caballer (RICASA) és una de les més importants i prestigioses pirotècnies
de caràcter internacional. La seua trajectòria, des de la fundació fa més de 130 anys, ha sigut
impressionant. Ha estat present en els esdeveniments més importants, tant a l’Estat Espanyol com
en la resta del món, on destacaríem les seua participació en les olimpíades de Sidney o de Sochi, en
2014, als Jocs Panamericans i en els més prestigiosos festivals de pirotècnia del món.
EL CIRCO Y EL FUEGO serán los grandes protagonistas del acto inaugural de la Fira i Festes 2019.
Con la fachada del Ayuntamiento como fondo escénico, la compañía belga Cirq’ulation Locale y la empresa
pirotécnica valenciana Ricardo Cavaller (RICASA) nos ofrecerán un gran espectáculo para dar inicio a la Fira i Festes,
que se iniciará con las más atrevidas acrobacias con camas elásticas y que acabará con la fuerza y la emoción de
un castillo piromusical con elementos de pirotecnia de proximidad.
La compañía belga Cirq’ulation Locale es una compañía internacional especialista en artes acrobáticas sobre
camas elásticas que ha cautivado espectadores de todo el mundo, con actuaciones en 25 países, desde Dubai
hasta los Estados Unidos. Ha participado en acontecimientos tan importantes como por ejemplo juegos olímpicos o
exposiciones universales.
Por su parte, Ricardo Caballer (RICASA) es una de las más importantes y prestigiosas pirotecnias de carácter
internacional. Su trayectoria desde su fundación hace más de 130 años ha sido impresionante. Ha estado presente en
los acontecimientos más importantes tanto en el Estado Español como en el resto del mundo, donde destacaríamos
su participación en las olimpiadas de Sidney o de Sochi en 2014, los Juegos Panamericanos y en los más prestigiosos
festivales de pirotecnia del mundo.
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12.00 h: Solemne Missa en honor al Patró, a la
Col·legiata de Santa Maria.
14.00 h: Mascletà enfront de la RENFE.
19.30 h: Desfilada dels tambors del Pas de l’Hort pel
centre de la ciutat. A continuació, acompanyaran el
Sant Patró en processó.
20.00 h: Processó en honor a Sant Francesc de Borja.
Recorregut: plaça Major, carrer Ausiàs March, carrer
del Duc Alfons el Vell, passeig de les Germanies,
carrer Sant Francesc de Borja, carrer Sant Josep de
Calassanç, plaça de l’Escola Pia, carrer Major, plaça
Loreto, carrer del Pare Gomar, plaça de Maria Enríquez,
carrer de les Carmelites, plaça de la Vila i finalització
a la Col·legiata
En acabar la processó, la secció de tambors del Pas de
l’Hort realitzarà una tocada en honor al Sant.
22.00 h: Castell de focs d’artifici, des de l’aparcament
de l’Ermita de les Ànimes.
San Francisco de Borja, patrón de Gandia, es la figura más importante de la ciudad y también de sus fiestas
mayores. Su influencia, como la de su familia, aún está presente y es todo un referente en nuestro desarrollo
urbano e histórico. Después de la muerte de su esposa, se retiró al Palacio Ducal y, como IV duque de Gandia,
dedicó su vida a la espiritualidad, hasta que ingresó en la Compañía de Jesús, donde llegó a ser tercer general
de la Compañía de Jesús. Fue canonizado en 1671 por el papa Clemente X.

LUNES 30 DE SEPTIEMBRE
12.00 h: Solemne Misa en honor al Patrón, en la Colegiata de Santa María.
14.00 h: Mascletà frente a la RENFE.
19.30 h: Desfile de los tambores del Paso del Huerto por el centro de la ciudad. A continuación, acompañarán el
Santo Patrón en procesión.
20.00 h: Procesión en honor a San Francisco de Borja.
Recorrido: plaza Mayor, calle Ausiàs March, calle del Duc Alfons el Vell, paseo de las Germanías, calle San
Francisco de Borja, calle San José de Calassanç, plaza de las Escuelas Pías, calle Mayor, plaza Loreto, calle del
Pare Gomar, plaza de María Enríquez, calle de las Carmelitas, plaza de la Vila y finalización en la Colegiata.
Al acabar la procesión, la sección de tambores del Paso del Huerto realizará una pieza en honor al Santo.
22.00 h: Castillo de fuegos artificiales, desde el aparcamiento de la Ermita de les Ànimes.
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Durante el renacimiento, tanto la aristocracia como las
clases humildes se encontraban en el mercado. Allí,
comerciantes y mercaderes vendían sus productos
y se desarrollaba una gran actividad cultural
con músicos, trovadores o titiriteros. El mercado
renacentista de la Fira i Festes busca recrear esos
momentos y acercarnos a nuestros antepasados.
El Mercado Renacentista estará abierto desde el
viernes, 27 de septiembre hasta el lunes 30 de
septiembre, por las calles Duc Alfons el Vell, dels Arcs,
Ausiàs March y Carmelites.

N

Durant el renaixement, tant l’aristocràcia com les
classes humils es trobaven al mercat. Allí, comerciants
i mercaders venien els seus productes i s’hi
desenvolupava una gran activitat cultural amb músics,
trobadors o titellaires. El mercat renaixentista de la Fira
i Festes cerca recrear eixos moments i acostar-nos als
nostres avantpassats.
El Mercat Renaixentista estarà obert des del divendres
27 de setembre fins al dilluns 30 de setembre, pels
carrers Duc Alfons el Vell, dels Arcs, Ausiàs March i
Carmelites.

N

N

HORARI:
De divendres 27 a diumenge 29 de setembre,
d’11.00 a 14.30 h i de 17.30 a 23.00 h
Dilluns 30 de setembre, d’11.00 a 14.30 h i
de 17.30 a 22.30 h

La Fira i Festes és un bon moment per recordar la
nostra història. Pobles de totes les parts del món
es van assentar en aquesta localitat i van deixar-hi
la seua petjada. Persones de diferents terres que,
com passa hui, han fet de Gandia una ciutat oberta i
multicultural. El Soc Àrab té, com a objectiu, mostrar
les tradicions i cultures passades, i acostar-se a la
producció cultural i gastronòmica de l’època.

La Fira i Festes es un buen momento para recordar
nuestra historia. Pueblos de todas las partes del mundo
se asentaron en esta localidad y dejaron aquí su huella.
Personas de diferentes tierras que, como pasa hoy, han
hecho de Gandia una ciudad abierta y multicultural. El
Zoco Árabe tiene, como objetivo, mostrar las tradiciones
y culturas pasadas, y acercarse a la producción cultural y
gastronómica de la época.

El Soc Àrab es durà a terme des del divendres 27
de setembre fins al dilluns 30, a la plaça del Rei
En Jaume i al carrer del Mestre Giner.
HORARI:
Divendres 27 de setembre, dissabte 28 i diumenge
29, d’11.00 a 14.30 h i de 17.30 a 23.00 h
Dilluns 30 de setembre, d’11.00 a 14.30 H i de
17.30 a 22.30 h
PROGRAMACIÓ-GRUPS PARTICIPANTS:

Grup granadí compost per 4 músics, especialistes en
música renaixentista.

DILLUNS 30 DE SETEMBRE
GEMEDOL. Música itinerant. Duració: 60’
Grup valencià amb una gran trajectòria en música
renaixentista.

DEL DIVENDRES 27 AL DILLUNS 30 DE
SETEMBRE: 13.30, 18.00 I 20.30 h
CRISPÍN. Teatre de carrer. Duració: 60’

N

DEL DIVENDRES 27 AL DILLUNS 30 DE
SETEMBRE: 13.30 I 18.00 h
KASKABELIA. Contacontes. Duració: 40’.

DEL DIVENDRES 27 AL DILLUNS 30 DE
SETEMBRE
OFICI de Torner amb els peus. El mestre Harbibi

Ubicació: c/ dels Arcs

representant a les Exposicions del Marroc ens
delectarà amb l’ofici ancestral de les tècniques àrabs.

DEL DIVENDRES 27
AL DILLUNS 30 DE SETEMBRE
OFICIS de rakú, socarrats i ferrer.

DEL DIVENDRES 27 AL DILLUNS 30 DE
SETEMBRE
LUDOTECA, CAVALLETS I TAULES D’ENGINY.

Durant tot el dia. C/ dels Arcs

Durant tot el dia

N
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Ubicació: c/ dels Arcs

DEL DIVENDRES 27 AL DILLUNS 30 DE
SETEMBRE
AL IBI. Música Itinerant. Duració: 60’

N

El reconegut i mediàtic joglar Crispín d’Olot, participant del
popular programa Tú sí que vales, no deixarà d’arrancar
somriures als visitants amb els seus espectacles per a
tots els públics.

PROGRAMACIÓ-GRUPS PARTICIPANTS:

DEL DIVENDRES 27 AL DILLUNS 30 DE
SETEMBRE: 11.30 I 20.00 h
MARIONETTEN. Teatre de titelles. Duració: 40’.

N

DIVENDRES 27, DISSABTE 28 I
DIUMENGE 29 DE SETEMBRE
JUGLARESCA. Música itinerant. Duració: 60’

1515

N

N

Al barri del Raval, tindrà lloc el Mercat Tradicional Valencià.
Hi conviurem amb els costums mediterranis. A més a
més, el passeig ens permetrà tastar plats mediterranis,
escoltar els instruments típics valencians i ballar la
música popular de la nostra terra. Un espai de tradició i
folklore per a grans i menuts.
El Mercat Tradicional Valencià estarà obert des del
divendres 27 de setembre fins al dilluns 30, als carrers
Mesquita del Raval, Fundació Vicent Ferrer, Vallier i plaça
sant Josep.

HORARI:
De divendres a diumenge, d’11.00 a 14.30 h i de
17.30 a 23.00 h
Dilluns, d’11.00 a 14.30 h i de 17.30 a 22.30 h

Al barrio del Raval, tendrá lugar el Mercado Tradicional
Valenciano. Conviviremos con las costumbres
mediterráneas. Además, el paseo nos permitirá probar
platos mediterráneos, escuchar los instrumentos típicos
valencianos y bailar la música popular de nuestra tierra. Un
espacio de tradición y folklore para grandes y pequeños.
El Mercado Tradicional Valenciano estará abierto desde el
viernes 27 de septiembre hasta el lunes 30, en las calles
Mezquita del Raval, Fundación Vicente Ferrer, Vallier y
plaza sant Josep.

La pilota valenciana sempre ha tingut el seu espai dins
de la Fira i Festes de Gandia.
Les partides d’exhibició que es preparen per a la Fira
fan les delícies dels nombrosos aficionats a l’esport
autòcton de la nostra ciutat.
I, com és habitual, volem aprofitar estes partides per
a mostrar, dins de la modalitat de raspall, les diferents
categories que existeixen.

La pilota valenciana siempre ha tenido su espacio dentro
de la Fira i Festes de Gandia.
Las partidas de exhibición que se preparan para la Fira
hacen las delicias de los numerosos aficionados del
deporte autóctono de nuestra ciudad.
Y, cómo se habitual, queremos aprovechar estas partidas
para mostrar, dentro de la modalidad de raspall, las
diferentes categorías que existen.

Al llarg de tot el diumenge, tindrem l’oportunitat de veure
el treball de futures promeses del nostre esport, i també
de campions i campiones ja consagrats. Per primera
vegada en fires, se celebrarà un trofeu de raspall femení,
modalitat que cada dia té més seguidors/es, on veurem
les millors jugadores del moment.

Durante todo el domingo, tendremos la oportunidad
de ver el trabajo de las futuras promesas de nuestro
deporte y también de los campeones y campeonas ya
consagrados. Por vez primera en ferias se celebrará
un trofeo de raspall femenino, modalidad que cada día
tiene más seguidores/as y donde veremos las mejores
jugadoras del momento.

Encapçalats pel supercampió Julio d’Oliva, la modalitat
de raspall adaptat també estarà present en estes
exhibicions, que es completaran -com no- amb la partida
de professionals, que comptarà amb la participació del
campió individual de raspall 2019, Moltó.

PROGRAMACIÓ- GRUPS PARTICIPANTS:

DIVENDRES 27
I DISSABTE 28 DE SETEMBRE
ELS BESSONS. Música Itinerant. Duració: 50’

DISSABTE 28 DE SETEMBRE. 18.30 h
BALLS TRADICIONALS.

Música amb dolçaina i tabalet. La Colla Els Bessons ha
actuat en més de 150 Pobles de la Comunitat Valenciana
realitzant cercaviles, Danses, Processons, Albaes, Moros i
Cristians, Gegants i Cabuts...

DIUMENGE 29 DE SETEMBRE. 13.00 h
PEP GIMENO BOTIFARRA.

DIUMENGE 29
I DILLUNS 30 DE SETEMBRE
DOS QUINZETS. Música Itinerant. Duració: 50’
Tres músics amb 20 anys d’experiència als porrats i
mercats tradicionals més importants de la Comunitat
Valenciana.

N
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Gegants. Plaça sant Josep. Durant tot el dia.

Plaça sant Josep

DIUMENGE 29 DE SETEMBRE
Carrer dels Pellers

Música tradicional valenciana. Duració: 60’.
Plaça sant Josep (escenari)

Plaça de sant Josep (escenari)

TROFEU FIRA I FESTES DE RASPALL FEMENÍ
CATEGORIA CADET
11.00 h Partides de semifinals
13.00 h Gran Final

DEL DIVENDRES 27
AL DILLUNS 30 DE SETEMBRE
OFICI de cadirer.

PARTIDES D’EXHIBICIÓ
17.30 h Partida de raspall adaptat

DILLUNS 30 DE SETEMBRE. 18.00 h
DANI MIQUEL, el Cantacançons. Duració: 60’.

Durant tot el dia.

N

DIVENDRES 27 I DISSABTE 28 DE
SETEMBRE
EXPOSICIONS d´Instrumets Valencians i Exposició de

Encabezados por súper campeón Julio de Oliva, la
modalidad de raspall adaptado también estará presente
en estas exhibiciones que se completarán, como no, con la
partida de profesionales, que contará con la participación
del campeón individual de raspall 2019, Moltó.

Carlos, Pascual i Salva CONTRA Julio, Toni i Paco

18.30 h Partida de raspall professional.

Moltó i Néstor CONTRA Montaner i Brisca
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DISSABTE 28 DE SETEMBRE.
22.30 h. ESTE TANGO HABLA POR MÍ. Directora artística: Analía Bueti

Part essencial del Centre Històric de Gandia, la plaça Major té un paper fonamental en la Fira i Festes. En ella tindran
lloc actuacions musicals, jocs tradicionals o muixerangues. A més a més, des de la plaça arrancarà la Fira, amb el Tio
de la Porra i l’acte inaugural de Fira i Festes 2019.
Parte esencial del Centre Histórico de Gandia, la plaza Mayor tiene un papel fundamental en la Fira i Festes. En ella
tendrán lugar actuaciones musicales, juegos tradicionales o muixerangues. Además, desde la plaza arrancará la Fira,
con el Tio de la Porra y el acto inaugural de Fira i Festes 2019.

DIVENDRES 27 DE SETEMBRE.
20.30 h ACTE INAUGURAL DE LA FIRA I FESTES GANDIA 2019
23.00 h CIRQ’ULATION LOCALE, amb l’obra On fire.
Duració: 30’
La companyia belga Cirq’ulation Locale, amb el foc com a fil conductor
i els llits elàstics com a element central, ens oferiran un espectacle
trepidant, carregat d’acrobàcies i efectes especials.
Amb l’espectacle On Fire, la companyia Cirq‘ulation Locale ha captivat
espectadors de tot el món, amb actuacions en 25 països, des de Dubai
fins als Estats Units.
La compañía belga Cirq’ulation Locale, con el fuego como hilo
conductor y las camas elásticas como elemento central, nos ofrecerán
un espectáculo trepidante, cargado de acrobacias y efectos especiales.
Con el espectáculo On Fire, la compañía Cirq‘ulation Locale ha
cautivado espectadores de todo el mundo, con actuaciones en 25
países, desde Dubai hasta los Estados Unidos.

DISSABTE 28 DE SETEMBRE.
19.00 h IV DIADA DE LA MUIXERANGA DE LA SAFOR
En esta edició, a més de la Muixeranga de la Safor, comptarem amb
la participació de les Colles Muixeranga de Xàtiva i Muixeranga de la
Marina Alta.
En esta edición, además de la Muixeranga de la Safor, contaremos con
la participación de las “Colles” Muixeranga de Xàtiva y Muixeranga de
la Marina Alta.
Programa d’activitats/ Programa de actividades:
18.00 h. Plaça del Prado. Enfaixada de les Colles participants/ Plaza
del Prado. “Enfaixada” de las “Colles” participantes.
18.30 h. Eixida en cercavila amb el recorregut següent: plaça del Prado, carrer Rausell, passeig de les Germanies,
carrer Major, carrer Joan Andrés i plaça Major/ Salida en pasacalle con el recorrido siguiente: plaza del Prado, calle
Rausell, paseo de las Germanías, calle Mayor, calle Joan Andrés y plaza Mayor.
19.00 h Plaça Major. Actuacions de les Colles Muixeranga de Xàtiva, Muixeranga de la Marina Alta i Muixeranga de la
Safor/ Plaza Mayor. Actuaciones de las “Collas” Muixeranga de Xàtiva, Muixeranga de la Marina Alta y Muixeranga de
la Safor.
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L’espectacle Este tango habla por mí pretén ser un recorregut per aquells
tangos cantats i ballats que han perdurat al llarg del temps, des de
Carlos Gardel fins a Astor Piazzolla, incorporant-hi alguna composició de
la cantant i directora artística de l’espectacle, Analía Bueti, i afegint la
plasticitat estètica a l’escenari d’una parella de ball.
El espectáculo Este tango habla por mí pretende ser un recorrido por aquellos tangos cantados y bailados que han
perdurado a lo largo del tiempo, desde Carlos Gardel a Astor Piazzolla, incorporando alguna composición de la
cantante y directora artística del espectáculo, Analía Bueti, y añadiendo la plasticidad estética l escenario de una
pareja de baile.

DIUMENGE 29 DE SETEMBRE.
17.00 h II FESTIVAL MULTICULTURAL RITMES DEL MÓN
Segona edició del festival Ritmes del Món, on col·lectius i
associacions de la ciutat ens presenten una mostra de la
seua música i cultura tradicionals.
Sons, ritmes i danses ompliran la plaça Major per a mostrar
una de les riqueses més grans de la nostra ciutat, la seua
diversitat cultural, i és la suma de totes estes cultures la que
converteix Gandia en una ciutat oberta, inclusiva i acollidora.
Segunda edición del festival Ritmes del Món, en el que colectivos y asociaciones de la ciudad nos presentan una
muestra de su música y cultura tradicionales.
Sonidos, ritmos y danzas llenaran la plaza Mayor para mostrar una de las riquezas más grandes de nuestra ciudad,
su diversidad cultural, y es la suma de todas estas culturas la que convierte Gandia en una ciudad abierta, inclusiva
y acogedora.
En esta edició participaran:
CORO RUSO PEREZVÓN. Interpretaran cançons de diferents orígens: russes, ucraïneses, bielorusses…
ASOCIACIÓN RUSO PARLANTES DE GANDIA. Realitzaran una master-class de balls europeus històrics.
GRUPO FOLCLÓRICO ZABAVA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL ESLAVA. Presentaran dues parts amb cançons i balls,
una russa i una altra ucraïnesa.
ASOCIACIÓN DE BOLIVIANOS VALIENTES. Amb música i balls bolivians.
GRUPO DE BAILES BÚLGAROS NO-HOROTO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE EVENTOS Y FESTIVALES
INTERNACIONALES ACFEIN. Dirigit per Mincho Raykov.
ASOCIACIÓN ESCUELA SAMBA UNIDOS DE GANDIA. Presenten la samba carioca.
ASOCIACIÓN JUVENTUD BOLIVIANA. Interpretaran caporales, tinku i tobas.
LEYENDAS ARGENTINAS DEL GRUPO CORAZÓN SALAMANQUERO. Grup independent de
danses folklòriques argentines.
RAÍCES DE IBEROAMÉRICA DEL DÚO ARMONI. Isidro i Mariela presenten un recorregut
musical per diferents països de cultura llatina, amb temes d’Uruguai i altres llatinoamericans.
MESTISSATGE FLAMENC DE LA ASOCIACIÓN INTERCULTURAL MIDRASHIC. S’oferiran
versions dels clàssics del flamenc, passats per un filtre diferent i original, amb tacons,
cantes, palmes , guitarra, baix, caixó, violí...
KISITO. Grupo África del norte.
ASOCIACIÓN CULTURAL MURGANDÍA. Representaran la cultura carnavalera uruguaiana.
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h
PLAÇA DE L’ESCOLA PIA

La plaça de l’Escola Pia torna a ser l’espai de la Fira per a mostrar diverses propostes de la riquesa musical
valenciana. La música d’arrel estarà representada pel Jonatan Penalba, el qual, a pesar de la seua joventut, s’ha
consolidat com un dels millors cantants de música valenciana. La Rondalla de les Comarques s’encarregarà
d’animar el ja tradicional Sarau de la Fira i, per últim, la València Brass Band, ens portarà la música de banda,
en este cas de vent-metall i percussió, tan arrelada a les nostres comarques.
La plaza de las Escuelas Pías vuelve a ser el espacio de la Fira para mostrar diversas propuestas de la riqueza
musical valenciana. La música de raíz estará representada por el Jonatan Penalba, el cual, a pesar de su
juventud, se ha consolidado como uno de los mejores cantantes de música valenciana. La Rondalla de les
Comarques se encargará de animar el ya tradicional Sarao de la Fira y, por último, la València Brass Band,
nos traerá la música de banda, en este caso de viento-metal y percusión, tan arraigada a nuestras comarcas.

DIVENDRES 27 DE SETEMBRE. 22.30 h

JONATAN PENALBA. De soca-rel
Jonatan Penalba, modernitat i tradició. És un jove del seu
temps, enamorat de la tradició i, per això, l’aborda amb
aires renovats i actuals.
El seu espectacle De soca-rel combina, de forma harmònica,
instruments tradicionals i moderns, perquè el seu repertori
és això, una barreja de “clàssics contemporanis” (cançons
com Tio Canya, del grup AL TALL, Al país de l’olivera,
d’OBRINT PAS, o La cançó de la rosa de paper, amb lletra
del gran poeta Vicent Andrés Estellés) i temes tradicionals
(cant de batre, fandango, jota i riberenca), en alguns casos
amb lletres actualitzades.
Jonatan Penalba, modernidad y tradición. Es un joven de
su tiempo, enamorado de la tradición y, por eso, la aborda
con aires renovados y actuales.
Su espectáculo De soca-rel combina, de forma armónica, instrumentos tradicionales y modernos, porqué su
repertorio es eso, una mezcla de “clásicos contemporáneos” (canciones como Tio Canya, del grupo AL TALL, Al país
de l’olivera, de OBRINT PAS, o La cançó de la rosa de paper, con letra del gran poeta Vicent Andrés Estellés) y temas
tradicionales (canto de “batre”, fandango, jota y ribereña), en algunos casos con letras actualizadas.
Jonatan Penalba (veu), David Borja (baix elèctric), Àlvar Calabuig (percussions), Enric Calabuig (piano), Hèctor Peropadre (acordió
i llaüt), Pere Ródenas (guitarra)
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DISSABTE 28 DE SETEMBRE. 20.45 h

EL SARAU DE LA FIRA. Amb la rondalla LA COMARCAL
El Sarau de la Fira s’ha convertit en un punt de trobada per a tots els
amants de les danses tradicionals valencianes. Un espai obert a totes i
a tots, en el qual el més important és la participació i les ganes de festa.
No cal ser expert. Poden ballar-hi totes les persones que ho desitgen:
amb experiència, principiants, neòfites, grans o menudes, debutants...
LA RONDALLA I DANSES LA COMARCAL serà l’encarregada de proposar
la part musical d’esta festa participativa i popular. A ballar!
El Sarao de la Fira se ha convertido en un punto de encuentro para todos
los amantes de las danzas tradicionales valencianas. Un espacio abierto
a todas y a todos, en el que lo más importante es la participación y las
ganas de fiesta. No hay ser experto. Pueden bailarlas todas las personas
que lo deseen: con la experiencia, principiantes, neófitos, grandes o
pequeños, debutantes...
LA RONDALLA I DANSES LA COMARCAL será la encargada de proponer
la parte musical de esta fiesta participativa y popular. A bailar!

DIUMENGE 29 DE SETEMBRE. 20.00 h

VALÈNCIA BRASS BAND. Concert de música vent-metall i percussió
Director: Enrique Alborch Tarrasó

La València Brass Band by Inel (VBB) està composta per 30 músics professionals de diferents punts de la Comunitat
Valenciana, de les especialitats de vent-metall i percussió, dirigits per Enrique Alborch Tarrasó. El seu objectiu és
donar a conéixer el repertori propi de les brass bands (bandes de metalls), que tanta acceptació tenen a la resta
d’Europa i del món, i que són pràcticament inexistents al nostre territori.
El seu repertori contempla tot tipus de músiques, des de les obres originals per a Brass band, fins a les millors
transcripcions de la música clàssica més coneguda, passant per les bandes sonores i tot tipus d’estils.
La VBB ens oferirà un concert, on les bandes sonores i la música llatina seran les protagonistes.
En 2018, la VBB by Inel va enregistrar i presentar el seu primer CD d’estudi, amb música d’importants compositors
valencians, escrita o arranjada exclusivament per a la formació.

La València Brass Band by Inel (VBB) está compuesta por 30 músicos profesionales de diferentes puntos de la
Comunitat Valenciana, de las especialidades de viento-metal y percusión, dirigidos por Enrique Alborch Tarrasó. Su
objetivo es dar a conocer el repertorio propio de las brass bands (bandas de metales), que tanta aceptación tienen
al resto de Europa y del mundo, y que son prácticamente inexistentes a nuestro territorio.
Su repertorio contempla todo tipo de músicas, desde obras originales para Brass band, hasta las mejores
transcripciones de la música clásica más conocida, pasando por las bandas sonoras y todo tipo de estilos.
La VBB nos ofrecerá un concierto, donde las bandas sonoras y la música latina serán las protagonistas.
En 2018, la VBB by Inel registró y presentó su primer CD de estudio, con música de importantes compositores
valencianos, escrita o arreglada exclusivamente para la formación.
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DISSABTE 28 DE SETEMBRE

MIKEL ERENTXUN + HOMBRES G

VENDA D’ENTRADES / VENTA DE ENTRADAS:
Concert de Taburete & Camela, 33 € (despeses de gestió del 10% incloses)/
Concierto de Taburete & Camela, 33 € (gastos de gestión del 10% incluidos)
Concert de Mikel Erentxun & Hombres G, 33 € (despeses de gestió del 10% incloses)/
Concierto de Mikel Erentxun & Hombres G, 33 € (gastos de gestión del 10% incluidos)
Pack Promocional per als dos dies de concerts, 55 € (despeses de gestió del 10% incloses)/
Pack Promocional para los dos días de conciertos, 55 € (gastos de gestión del 10% incluidos)
Punts de venda físics/Puntos de venta físicos: Fnac, Halcón Viajes i Viajes Ecuador
Venda on-line/ Venta on-line: directament en www.ticketmaster.es o amb el seu enllaç, a través de
www.escenagandia.com/ directamente en www.ticketmaster.es o con su enlace, a través de www.escenagandia.com

20.00 h OBERTURA DE PORTES/ APERTURA DE PUERTAS

DIVENDRES 27 DE SETEMBRE

CAMELA & TABURETE

20.00 h OBERTURA DE PORTES/ APERTURA DE PUERTAS
20.00 a 22.00 h DJ
22.00 a 23.45 h CAMELA
El seu so inconfusible no deixa a ningú indiferent, 25 anys de carrera a les esquenes que ens han deixat grans cançons
com Háblale de mi, Nunca debí enamorarme, Sueño contigo i moltíssims èxits més que han marcat tota una generació.
Su sonido inconfundible no deja a nadie indiferente, 25 años de carrera a sus espaldas que nos ha dejado grandes
canciones como Háblale de mi, Nunca debí enamorarme, Sueño contigo y muchísimos éxitos más que han marcado
a toda una generación.

21.15 a 22.45 h MIKEL ERENTXUN
Antic vocalista del grup Duncan Dhu, comença la seva carrera en solitari paral·lelament al grup en l’any 1992. Una
vegada dissolta la banda, continua en solitari, deixant-nos grans obres i una carrera plena de creixement i evolució, que
no deixa de sorprendre’ns després de 27 anys acompanyant-nos amb la seua música i les seues meravelloses lletres.
Mikel Erentxun, antiguo vocalista del grupo Duncan Dhu, comienza su carrera en solitario paralelamente al grupo en el
año 1992. Una vez disuelta la banda continua en solitario dejándonos grandes obras y una carrera llena de crecimiento y
evolución que no deja de sorprendernos tras 27 años acompañándonos con su música y sus maravillosas letras.
22.45 a 23.00 h DJ

23.45 a 00.00 h DJ

23.00 a 01.00 h HOMBRES G
Una de les bandes de pop espanyol més important de tots els temps, tant a Espanya com a Amèrica llatina. El seu pop
desenfadat i sense complexos va arrasar en les generacions més joves de la segona meitat dels 80, va fer miques els
rècords de vendes dels grups espanyols del moment i segueix fent-ho, després de 35 anys d’exitosa carrera musical.

00.00 a 02.00 h TABURETE
És una banda madrilenya que va nàixer en 2015 i es va convertir, des d’un principi, en tot un fenomen musical. El seu
estil fresc i descarat els ha col·locat als primers llocs de les llistes de vendes i la seua gran força en els directes ha fet
d’este grup un imprescindible en el panorama musical del nostre país.

Hombres G, una de las bandas de pop español más importante de todos los tiempos, tanto en España como en
Latinoamérica. Su pop desenfadado y sin complejos arrasó en las generaciones más jóvenes de la segunda mitad de los
80 y pulverizó los récords de ventas de los grupos españoles del momento y sigue haciéndolo después de 35 años de
exitosa carrera musical.

Es una banda madrileña que nació en 2015 y se convirtió desde un principio en todo un fenómeno musical. Su estilo
fresco y descarado les ha encumbrado a los primeros puestos de las listas de ventas y su gran fuerza en los directos
ha hecho de este grupo un imprescindible en el panorama musical de nuestro país.

01.00 a 02.00 h DJ

El DJ encarregat d’amenitzar la nit será Jose Vicens, de 40 Principales Gandia/
El DJ encargado de amenizar la noche será Jose Vicens, 40 Principales Gandia.
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20.00 a 21.15 h DJ

El DJ encarregat d’amenitzar la nit será Jose Vicens, de 40 Principales Gandia/
El DJ encargado de amenizar la noche será Jose Vicens, de 40 Principales Gandia.
*Permesa l’entrada, els dos dies de concerts, a menors de 16 anys, acompanyats per progenitor/a o tutor/a legal/
Permitida la entrada, los dos días de conciertos, a menores de 16 años, acompañados por progenitor/a o tutor/a legal.
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h

Patrocinador dels concerts
del Vermut a la Marquesa

Com en edicions anteriors, el jardí de la Casa de Cultura, el Jardí de la Marquesa, acull una intensa programació
musical durant la Fira.
Al migdia, és el lloc de trobada, al centre de la ciutat, amb els amics i les amigues per a escoltar bona música i fernos un vermudet.
I a la nit, hi torna el Jardí dels Tributs, amb les millors bandes de versions del moment, que enguany retran homenatge
a U2, Eric Clapton i Amy Winehouse.
Como en ediciones anteriores, el jardín de la Casa de Cultura, el Jardín de la Marquesa, acoge una intensa
programación musical durante la Fira.
A mediodía, es el lugar de encuentro, en el centro de la ciudad, con los amigos y las amigas para escuchar buena
música y tomarnos el aperitivo.
Y por la noche, vuelve el Jardín de los Tributos, con las mejores bandas de versiones del momento, que este año
rendirán homenaje a U2, Eric Clapton y a Amy Winehouse.

DILLUNS 30 DE SETEMBRE. 13.00 h.
LOS RAY-BAND
Versions de pop-rock
L’any 2010 (curiosament, l’any Internacional de la Diversitat Biològica),
es funda aquesta banda, que actualment ja forma part de la història
musical de Gandia, gràcies a la passió pel rock&roll dels seus membres
originals (Pau i Kapi) i per la seua presència constant als escenaris, tant
de la Safor com de fora de la comarca.
El año 2010 (curiosamente, el año Internacional de la Diversidad Biológica), se funda esta banda, que actualmente ya
forma parte de la historia musical de Gandia, gracias a la pasión por el rock&roll de sus miembros originales (Pau y
Kapi) y por su presencia constante en los escenarios, tanto de la Safor como de fuera de la comarca.
Pau Morell (veu), Kapi de Loxley (guitarra), Mikel Millet (baix), Sergio del Pozo (bateria)

Abans i després del concert, gudirem d’animació musical a càrrec del Dj Sr. Larroca.
Antes y después del concierto, disfrutaremos de animación musical a cargo del Dj Sr. Larroca.

DIVENDRES 27 DE SETEMBRE. 23.00 h.
PLEASE
Tribut a U2
DISSABTE 28 DE SETEMBRE. 13.00 h.
DEFECTO DE FORMA
Tribut a Loquillo
La banda naix en 2012, fruit del desig del bateria Borja Mollá, el qual decideix retre un
homenatge a l’autèntic rei del rock&roll a Espanya. Amb el temps, la banda s’ha convertit en
un dels millors i més potents tributs a Loquillo que existeixen en tot l’Estat, amb un directe
enèrgic, fruit de l’experiència dels membres del grup en altres bandes, com Jotajaybers o
Radio Cover.
La banda nace en 2012, fruto del deseo del batería Borja Mollá, quien decide rendir un
homenaje al auténtico rey del rock&roll en España. Con el tiempo, la banda se ha convertido
en uno de los mejores y más potentes tributos a Loquillo que existen en todo el Estado, con
un directo enérgico, fruto de la experiencia de los miembros del grupo en otras bandas,
como Jotajaybers o Radio Cover.
Borja Mollá (bateria), Silkel Aliaga (veu), Fran Isla (baix), Rafa Tos (teclats), David Tésmico (guitarra)

DIUMENGE 29 DE SETEMBRE. 13.00 h.
THE VELVET ROCK BAND
Versions de rock internacional
The Velvet Rock Band són una solvent formació de músics de llarga trajectòria,
els quals interpreten amb el seu contundent directe un repertori basat en els
temes més emblemàtics de la història del rock britànic i nord-americà.
The Velvet Rock Band son una solvente formación de músicos de larga
trayectoria, quienes interpretan con su contundente directo un repertorio
basado en los temas más emblemáticos de la historia del rock británico y
norteamericano.
Edu Galiana (veu i guitarra), Nando Rocher (guitarra solista), Ricardo Bolta (guitarra
rítmica), Javi Porta (baix), Toni Pérez (bateria)
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PLEASE porten quasi 20 anys oferint un autèntic tribut a U2.
Ja en els seus inicis, la mateixa companyia discogràfica de
Bono, Universal Music, va recompensar el seu treball triantlos per a dues campanyes promocionals consecutives, per a
difondre, amb actuacions en directe per tot l’Estat, la promoció
de l’eixida al mercat de nous discos dels autèntics U2.
PLEASE llevan casi 20 años ofreciendo un auténtico tributo a U2. Ya en sus inicios, la misma compañía discográfica
de Bono, Universal Music, recompensó su trabajo eligiéndolos para dos campañas promocionales consecutivas, para
difundir, con actuaciones en directo por todo el Estado, la promoción de la salida al mercado de nuevos discos de los
auténticos U2.
Miqui Fargas (veu), Miquel Angel Mateu (baix), Àlex Gaspa (bateria), Eduard Zafra (guitarra)

DISSABTE 28 DE SETEMBRE. 23.00 h.
MAROCA
Tribut a Amy Winehouse
Aquesta banda naix amb la intenció de retre homenatge a Amy Winehouse, una de
les millors veus que ha donat el panorama musical. El grup està liderat per Maroca,
una excel·lent cantant de soul i de funky, a la qual acompanyen 9 músics, que no
només recreen les seues cançons, sinó que saben interpretar a la perfecció els
shows de la malaurada artista nord-americana.
Esta banda nace con la intención de rendir homenaje a Amy Winehouse, una de las
mejores voces que ha dado el panorama musical. El grupo está liderado por Maroca,
una excelente cantante de soul y de funky, a la que acompaña 9 músicos, que no
solo recrean sus canciones, sino que saben interpretar a la perfección los shows de
la malograda artista norteamericana.
Maroca (veu), Joaquín Rojas Robeson (guitarra), Johan Alfredo Acevedo (baix), Daniel
Alejandro Cea (trompeta), Alejandro Pugliano (saxo), Humberto García Brañas (teclats), Antonio González Gracia (bateria), Rickho
(cors), Vince (cors)
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DIUMENGE 29 DE SETEMBRE. 23.00 h.
GRAHAM FOSTER AND FRIENDS
Tribut a Eric Clapton
Graham Foster es va iniciar en la música amb el violí clàssic. Però
en 1968, després d’escoltar el disc Wheels of fire, de Cream, es va
quedar hipnotitzat amb la guitarra d’un tal Eric Clapton. A partir d’eixe
moment, Graham Foster va entrar de ple en el món de la guitarra
elèctrica. Després, vindrien més treballs de Clapton, dels quals Graham
va captar el so elegant, enèrgic i madur. Amb aquest concert, Foster
pretén retrobar-se amb el blues dels anys 60-70 i, alhora, vol retre
homenatge a un dels guitarristes més influents de la història del rock.
Graham Foster se inició en la música con el violín clásico. Pero en
1968, después de escuchar el disc Wheels of fire, de Cream, se quedó
hipnotizado con la guitarra de un tal Eric Clapton. A partir de ese
momento, Graham Foster entró de lleno en el mundo de la guitarra eléctrica. Después, vendrían más trabajos de Clapton,
de los cuales Graham captó el sonido elegante, enérgico y maduro. Con este concierto, Foster pretende reencontrarse
con el blues de los años 60-70 y, al mismo tiempo, quiere rendir homenaje a uno de los guitarristas más influyentes de
la historia del rock.
Graham Foster (guitarra i veu), Brad Mariner (guitarra i veu), Jose Terol (baix i cors), Damián Garcia (bateria)

DILLUNS 30 DE SETEMBRE. 19.00 h.
MICKY Y LOS COLOSOS DEL RITMO
Festival “Quan Gandia era Ye-yé”
Miguel Ángel Carreño Schmelter, més conegut com Micky, és un dels noms mítics de la
història del pop-rock espanyol. Amb el seu grup, Los Tonys, va revolucionar el panorama
musical dels anys 60, amb èxits com El chico de la armónica o Bye bye fraulein, entre
molts altres. A la Fira i Festes es presenta amb Los colosos del ritmo, una excel·lent banda
que interpretarà els temes més emblemàtics de la llarga trajectòria de Micky.

Si ens traslladem al Parc d’Ausiàs March, trobarem els millors dj de les sales de ball més conegudes de la ciutat de
Gandia, les quals ens oferiran nits de festa fins a la matinada. El Pirata Rock torna amb el seu format meeting, per a
presentar-nos tres grups que van des del rock, folk, pop, passant per l’indie.
Si nos trasladamos al Parc d’Ausiàs March, encontraremos a los mejores dj’s de las salas de baile más conocidas
de la ciudad de Gandia, que nos ofreceran noches de fiesta hasta el amanecer. El Pirata Rock vuelve con su formato
meeting, para presentarnos trres grupos que van desde el rock, folk, pop, pasando por el indie.

DIVENDRES 27 DE SETEMBRE
De 00.00 a 06.30 h
COCO LOCO ON TOUR. MEDARDO DE LA PAZ/ ALEX ALVAREZ/ PABLO MAS
Si, per alguna cosa, és coneguda la marca Cocoloco és per la seua sala enfront de la platja,
les seues albes eternes i per ser la marca comercial més reconeguda del panorama nacional.
El divendres 27 de setembre, tindrem una festa en format on tour, on els seus dj Medardo de la
Paz, Alex Alvarez i Pablo Mas ens transportaran, amb les seues sessions, a eixos meravellosos
anys i on, també, ens presentaran els sons més actuals, convertint el primer dia de fires en una nit inoblidable.
Si por algo es conocida la marca Cocoloco es por su sala enfrente de la playa, sus amaneceres eternos y ser la marca
comercial más reconocida del panorama nacional.
El viernes 27 de septiembre tendremos una fiesta en formato on tour, donde sus dj Medardo de la Paz, Alex Alvarez
y Pablo Mas, nos transportaran con sus sesiones a eso maravillosos años y, donde también, nos presentaran los
sonidos más actuales, convirtiendo el primer día de ferias en una noche inolvidable.

DISSABTE 28 DE SETEMBRE
De 00.00 a 06.30 h
FALKATA. ROBERTO SANSIXTO/ IVAN SUEL/ JAVI MENGU
Falkata, una de les sales amb més aforament i grandària de la península espanyola, que ofereix les millors nits dels
caps de setmana d’estiu, amb els seus cinc ambients, ve amb la seua representació de dj Roberto Sansixto, Ivan
Suel i Javi Mengu, que seran els encarregats de fer-nos sentir que l’estiu no s’ha acabat. Si parlem de dissabtes
d’estiu, parlem de Falkata.
Falkata, una de las salas con más aforo y tamaño de la península española, que ofrece las mejores noches de los
fines de semana de verano, con sus cinco ambientes, viene con su representación de dj Roberto Sansixto, Ivan Suel
y Javi Mengu, que serán los encargados de hacernos sentir que el verano no se ha acabado. Si hablamos de sábados
de verano, hablamos de Falkata.

GANDIA

FESTES LLIURES DE MASCLISME

RESPECTA’M
#igualtatGandia
Miguel Ángel Carreño Schmelter, más conocido como Micky, es uno de los nombres míticos de la historia del poprock español. Con su grupo, Los Tonys, revolucionó el panorama musical de los años 60, con éxitos como El chico
de la armónica o Bye bye fraulein, entre muchos otros. En la Fira i Festes se presenta con Los colosos del ritmo, una
excelente banda que interpretará los temas más emblemáticos de la larga trayectoria de Micky.
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Micky (veu i harmònica), Javier Donaire (bateria), Paco Poza (guitarra), David Lorenzo (baix), Pablo “Flubber” (saxo), Esteban
Ramiro (guitarra), Gonzalo Valle Inclán (teclats)

L’Ajuntament instal·larà, durant la Fira i Festes de Gandia 2019, un Punt Violeta.
L’expositor estarà ubicat al Parc de la Festa, pels voltants d’on tindran lloc els concerts.
Els dies 27 i 28 de setembre, de 23.00 a 06.00 h s’hi oferirà informació sobre el protocol
a seguir en el cas de patir una agressió o presenciar-la.
Organitza: Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de Gandia
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DIUMENGE 29 DE SETEMBRE

PIRATA ROCK MEETING De 19.30 a 00.30 h
ENTRADES en www.piratarock.com, des de 12€, i en taquilla, el dia del concert.
Si, d’alguna cosa, pot presumir Gandia si parlem d’oci musical alternatiu, és del seu festival
Pirata Rock, que en tan sols 3 anys s’ha col·locat entre els 6 festivals més importants de la
Comunitat Valenciana i entre els 5 més importants d’Espanya en el seu gènere.
Amb més de 52.000 assistents, en els tres dies d’esdeveniment aquest estiu, els pirates ens
visiten amb el seu format meeting, que es caracteritza per no estar marcat per un estil concret.
En aquesta ocasió, s’ha triat la línia rock, indie, pop.
Si de algo puede presumir Gandía, en cuanto a ocio musical alternativo, es de su festival Pirata
Rock, que en tan solo en 3 años se ha colocado entre los 6 festivales más importantes de la
Comunidad Valenciana y entre los 5 más importantes de España de su género.
Con más de 52.000 asistentes, en sus tres días de evento este verano, estos pirates nos visitan
con su formato meeting, caracterizado por no estar marcado por un estilo concreto.
En esta ocasión se ha elegido la línea rock, indie, pop.

MISS CAFFEINA serà el cap de cartell d’aquest Pirata Rock Meeting.
La banda formada en 2006, a Madrid, per Alvaro i Sergio, ens visitarà aquestes fires, amb els
nostres pirates. Si parlem d’indie rock/indie pop, hem de parlar de Miss Cafeína, so melòdic fresc,
alhora que intens. Després de passar pels festivals més importants del panorama nacional, han
triat Gandia per a donar un dels seus últims concerts de la temporada.
No t’ho pots perdre.
MISS CAFFEINA será el cabeza de cartel de este Pirata Rock Meeting.
La banda formada en 2006 en Madrid por Alvaro y Sergio, nos visitara estas ferias con nuestros piratas. Si hablamos de
indie rock/ Indie pop tenemos que hablar de Miss Cafeína, sonido melódico fresco a la vez que intenso. Después de pasar
por los festivales más importantes del panorama nacional han elegido Gandia para dar uno de sus últimos conciertos de la
temporada. No te lo puedes perder.

VALIRA. Com no comptar, en aquest Pirata Rock Meeting, amb una de les bandes que més va
sorprendre en el format d’estiu, i més sent de la ciutat. Aquests rebels, procedents d’un gran grup
com és la Raíz, venen a deixar el pavelló ben alt aquestes fires.
Como no contar en este Pirata Rock Meeting con una de las bandas que más sorprendió en el
formato de verano y más siendo de la ciudad. Estos rebeldes procedentes de un gran grupo como
es la Raíz, vienen a dejar el pabellón bien alto estas ferias.
CAPA DE PLÀSTIC és un projecte musical folk-pop, nascut a Villalonga en 2015, de la mà d’Ivan
Espí, al qual es va sumar Vicent Mascarell (trombó) i, més tard, Diego Rausell (baix elèctric) i Víctor
Estruch (bateria). En 2016, llançaren el seu 1r EP (guitarra i veu) i el 1r disc d’estudi Els Herois.
Es un proyecto musical Folk-pop nacido en Villalonga en el 2015 de la mano de Iván Espí, al que
se le sumó Vicent Mascarell (trombón) y, más tarde, Diego Rausell (bajo eléctrico) i Victor Estruch
(batería). En 2016 lanzaron su primer EP (guitarra y voz) y el 1er disco de estudio Els Herois.

BACARRÁ ON TOUR. De 00.30 a 06.30 h
VICENTE SIMO/ DAEL DEBON/ MAMBO
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• C/ MORAN RODA • PLAÇA DEL PRADO • PASSEIG DE LES GERMANIES •

Com no podia ser d’una altra manera, amb més de 42 anys a la platja de Gandia, l’últim dia, les últimes
forces seran per a rebre la reina de la platja de Gandia. Bacarrá, amb el seu format on tour, arriba amb un
dels equips de dj més en forma del panorama nacional, amb més de 120 sessions a l’any i més de 50 on
tour per tot Espanya en 2019. Vicente Simo, Dael Debon i Dj Mambo ens faran ballar fins a la matinada.

El passeig de les Germanies és la columna vertebral de la ciutat. Durant els dies de festa. el passeig esdevé una
mostra de l’art al carrer, amb actuacions, jocs, acrobàcies o contacontes. Espectacles que captivaran a tota la
família, des dels més grans fins als més xicotets.

Como no podía ser de otra manera, con más de 42 años en la playa de Gandia, el último día, las últimas fuerzas serán para
recibir a la reina de la playa de Gandia, Bacarrá, con su formato on tour, llega con uno de los equipos de dj más en forma
del panorama nacional, con más de 120 sesiones al año y más de 50 on tour por toda España en 2019, Vicente Simo, Dael
Debon y Dj Mambo, nos harán bailar hasta el amanecer.

El paseo de las Germanías es la columna vertebral de la ciudad. Durante los días de fiesta. El paseo se convierte
en una muestra del arte en la calle, con actuaciones, juegos, acrobacias o cuentacuentos. Espectáculos que
cautivarán a toda la familia, desde los más grandes hasta los más pequeños y pequeñas.
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ZONA A • PASSEIG - MORAN RODA
Dissabte 28, diumenge 29 i dilluns 30
de setembre
D’11.30 a 14.30 h i de 17.30 a 20.30 h
CARPA MÓN TITELLA, de Galiot Teatre (Catalunya)
Passes cada 15 min
Carpa Món Titella és un museu interactiu que busca
popularitzar l’art dels titelles. Un viatge al voltant de 15
països, que et permetrà conéixer la cultura i la història
d’aquesta disciplina artística.
Els xiquets també poden ser grans fusters titellaires. Així, a
l’Espai Munta Titella, els més menuts podran crear animals,
adaptats segons l’edat, amb fusta i ferro reciclat, i veure com
es mouen.
Carpa Món Titella es un museo interactivo que busca
popularizar el art de los títeres. Un viaje alrededor de 15
países, que te permitirá conocer la cultura y la historia de
esta disciplina artística.
Los niños y niñas también pueden ser grandes carpinteros
titiriteros. Así, en el Espai Munta Titella, los más pequeños
podrán crear animales, adaptados según la edad, con
madera y hierro reciclado, y ver como se mueven.

ZONA B • PLAÇA DEL PRADO
Dissabte 28, diumenge 29 i dilluns 30
de setembre
De 12.00 a 14.00 h i de 18.30 a 21.00 h
LA CARPA DELS FENÒMENS, del Gran Fele (Comunitat Valenciana)
Actuacions cada 20 minuts - Aforament per actuació: 100 persones

Dissabte 28 de setembre
18.30 i 23.30 h
JOSAFAT. Cia. Passabarret (Catalunya)
Circ Literari. Duració 60’
Gran premi BBVA Zirkòlica 2018/ Gran premio BBVA Zirkòlica 2018

L’adaptació de la novel·la clàssica de Prudenci Bertrana s’adapta
al públic familiar amb un desconegut Geperut de Notre Dame. La
passió, la por, les contradiccions, les obsessions, els contrastos i la
tragèdia toparan en un equilibri perfecte, siga penjats d’una corda o
ballant damunt d’una perxa.
La adaptación de la novela clásica de Prudencio Bertrana se adapta
al público familiar con un desconocido Jorobado de Notre-Dame. La
pasión, el miedo, las contradicciones, las obsesiones, los contrastes
y la tragedia toparán con un equilibrio perfecto, sea colgados de una
cuerda o bailando encima de una percha.

Diumenge 29 de setembre
(nit del diumenge al dilluns). 01.00 h
CORREFOC. Colla Dimonis Correcagarneres de Terrateig i
la Colla Dimonis Dimoli del Grau de Gandia (Comunitat Valenciana)
(Eixida des de la plaça de Crist Rei i final a la plaça del Prado)
Enguany, per primera vegada a la Fira i Festes, dues colles, els
Dimonis Correcagarneres de Terrateig i la Colla Dimonis Dimoli del
Grau de Gandia, ens han preparat un espectacle únic i irrepetible,
que ens oferirà la possibilitat de viure l’experiència del correfoc
des de dins, amb una cercavila de la qual podem formar part, si
posem un poc de trellat i duem la roba adequada. Amb una gran
final espectacular, a la plaça del Prado.
Este año, por primera vez en la Fira i Festes, dos grupos, los Dimonis Correcagarneres de Terrateig y el Grupo Dimonis
Dimoli del Grau de Gandia, nos han preparado un espectáculo único e irrepetible, que nos ofrecerá la posibilidad de
vivir la experiencia del correfoc desde dentro, con un pasacalle de la que podemos formar parte, si ponemos un poco
de sentido común y llevamos la ropa adecuada. Con un gran final espectacular, en la plaza del Prado.

Premi Max de les Arts Escèniques Especial Circ / Premio Max de las Artes Escénicas Especial Circ

El cap de pista ens guia a través de les meravelles increïbles que fan d’aquesta Barraca
un portal cap al misteriós. Ens guiarà i mostrarà els diferents fenòmens estranys i
inquietants que conformen aquesta barraca.

Dilluns 30 de setembre
18.00 i 21.00 h
LES BUTORS. Cirque Hirsute (França)
Circ. Duració 30’
Les Butors és un espectacle acrobàtic i d’humor, a la recerca de
l’ocell perfecte. Amb els seus cervells de teuladí, aquestos pardals
realitzen un ritual amorós d’alta acrobàcia. Vols impressionants,
reptes lleugerament picants, balls descompassats i enlairaments
vertiginosos; tot per a trobar l’equilibri amorós.
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El responsable de pista nos guía a través de las maravillas increíbles que hacen de esta Barraca un portal hacia lo
misterioso. Nos guiará y mostrará los diferentes fenómenos extraños e inquietantes que conforman esta barraca.

Les Butors es un espectáculo acrobático y de humor, en la
búsqueda del ave perfecta. Con sus cerebros de gorrión,
estos pájaros realizan un ritual amoroso de alta acrobacia.
Vuelos impresionantes, retos ligeramente picantes, bailes
descompasados y despegues vertiginosos; todo para encontrar
el equilibrio amoroso.
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ZONA C • PASSEIG - VILANOVA
Divendres 27 de setembre. 23.00 h
Dissabte 28 de setembre. 13.30 h i 19.00 h
OHLIMPIADAS, de la Cía. Sincronacidas (Galicia)
Dansa, humor i acrobàcies. Duració 50’
Millor espectacle de carrer PREMI FETEN 2019 /
Mejor espectáculo de calle PREMIO FETEN 2019

Diumenge 29 de setembre.
19.00 i 22.30 h
ISLA de D’Click Cía. (Aragó)
Circ. Duració: 50’
Premi Millor Espectacle de Circ Aragonés 2017/ Premio Mejor Espectáculo de Circo Aragonés 2017
1r Premi Certamen de Teatre Noctivagos 2017/ 1r Premio Certamen de Teatro Noctivagos 2017

Isla naix de tres nàufrags que es troben a soles en una illa i han d’assolir superar els límits que tenen. La història
aconsegueix fer-nos reflexionar, gràcies al cos i al moviment combinats amb el circ. Isla és una barreja entre teatre,
dansa, circ, risc, màgia i somni.

Dues netejadores entren en un món en el qual res és el
que sembla. La seua jornada laboral es convertirà en una
competició olímpica, retransmesa per Julia Luna, comentarista
dels Jocs Olímpics de TVE. OhLimpiadas és una combinació
d’esport, dansa, acrobàcies i humor per a tots els públics.
Dos limpiadoras entran en un mundo en el cual nada es lo que
parece. Su jornada laboral se convertirá en una competición
olímpica, retransmitida por Julia Luna, comentarista de los
Juegos Olímpicos de TVE. OhLimpiadas es una combinación
de deporte, danza, acrobácias y humor para todos los públicos.

Dissabte 28 de setembre. 22.30 h
Diumenge 29 de setembre. 13.00 h
EL GRAN FINAL, de Bucraà Circus (Catalunya)
Teatre gestual. Duració: 60’
Primer Premi de Panorama Circada 2019/ Primer Premio de Panorama Circada 2019

Aquesta tragicomèdia té, com a objectiu, fer un homenatge a l’ofici de pallasso. La guerra civil interromprà la funció
de dos pallassos, just abans d’acabar-la. Després de 30 anys, els antics companys es retrobaran i podran acabar “el
gran final” del show.
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Esta tragicomedia tiene, como objetivo, hacer un homenaje al oficio de payaso. La guerra civil interrumpe la función
de dos payasos, justo antes de acabarla. Después de 30 años, los antiguos compañeros se reencuentran y podrán
acabar “el gran final” del show.

Isla nace de tres náufragos que se encuentran solos en una isla y deben conseguir superar los límites que tienen. La
historia consigue hacernos reflexionar, gracias al cuerpo y al movimiento combinados con el circo. Isla es una mezcla
entre teatro, danza, circo, riesgo, magia y sueño.

Dilluns 30 de setembre
13.00 i 19.00 h

EL SOMRIURE DEL NÀUFRAG, de Claire Ducreux (França)
Dansa i teatre visual. Duració: 30’
És una rodamon que viu al carrer i que converteix el seu parc habitual en el seu refugi, les tanques del carrer en les
portes del seu univers, el pont, en un vaixell imaginari, i l’escultura del parc, en el seu company de viatge. Aquesta
rodamon vol tornar al món tot el seu sentit i la seua bellesa.

Es una trotamundos que vive en la calle y que convierte su parque habitual en su refugio, las vallas de la calle en las
puertas de su universo, el puente en un barco imaginario y la escultura del parque en su compañero de viaje. Esta
trotamundos quiere volver al mundo todo su sentido y su belleza.
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ZONA D • PASSEIG-CASA DE CULTURA
Dissabte 28 de setembre.
12.30 i 17.30 h

LA POUBELLE PLUS BELLE-TRASH, de Zero en Conducta (Catalunya)
Teatre gestual i de titelles. Duració: 30’.

Premi Millor Espectacle de Carrer Haifa Internacional Children’s Theater (Israel). Premi Millor Espectacle Xicotet Format. FETEN
2019/ Premio Mejor Espectáculo de Calle Haifa Internacional Children’s
Theater (Israel). Premio Mejor Espectáculo Pequeño Formato. FETEN 2019

Poubelle és una bossa de fem que somia a ser una gran estrela. Però
pot una bossa de fem canviar el seu destí? Poubelle acceptarà el
que li ha tocat viure en una comèdia tràgica, amb més de comèdia
que de tragèdia. Trash ens demostra que, si en la vida perds un tren,
sempre pots agafar el camió del fem.
Poubelle es una bolsa de basura que sueña ser una gran estrella.
Pero, ¿puede una bolsa de basura cambiar su destino? Poubelle
aceptará lo que le ha tocado vivir en una comedia trágica, con más
de comedia que de tragedia. Trash nos demuestra que, si en la vida
pierdes un tren, siempre puedes coger el camión de la basura.

ZONA E • PASSEIG-FONT
Divendres 27 de setembre. 22.00 h
Dissabte 28 de setembre. 13.00 h
MEMPHIS ROCK & CIRC, de La Finestra Nou Circ (Comunitat Valenciana)
Teatre-circ-musical. Duració: 60’
En un bar de Memphis, en els anys 50, un grup de sis amics descobrirà que és
capaç de formar un grup de música. Memphis rock&circ combina la música, els
malabars i les acrobàcies a ritme de rock-&-roll, amb un humor únic i característic.
En un bar de Memphis, en los años 50, un grupo de seis amigos descubrirá que
es capaz de formar un grupo de música. Memphis rock&circ combina la música,
los malabares y las acrobacias a ritmo de rock-&-roll, con un humor único y
característico.

Dissabte 28 de setembre. 20.00 i 23.00 h
THREE OF A KIND/ TRES DE UNA CLASE, de The Primitives (Irlanda)
Teatre de suggeriments. Duració: 35‘
Premi al Millor Espectacle de Carrer – TAC de Valladolid 2018
Premio al Mejor Espectáculo de Calle – TAC de Valladolid 2018

Diumenge 29 de setembre.

Tres homes de tercera edat, vestits amb trages, tenen
alguna cosa a entregar, però no saben què ni on. Confosos,
van d’un costat a un altre intentant recordar la seua meta
oblidada. En Three of a kind, l’única regla és que no hi ha
cap regla i que tot és possible per a aconseguir l’objectiu.
Així, l’obra esdevé un gran viatge surrealista.

12.30 i 17.30 h

CAJITA DE MÚSICA, d’Ana Capilla (País Basc)
Teatre gestual. Duració: 30’
Dins d’una caixa de música, viu una ballarina. Un univers
perfecte, fins que la caixa deixa de sonar. L’obra és un viatge, des
de la música clàssica fins al rock-and-roll, per descobrir on naix
vertaderament la música.

Tres hombres de tercera edad, vestidos con trajes, tienen
alguna cosa que entregar, pero no saben qué ni dónde.
Confundidos, van de un lado a otro intentando recordar su
meta olvidada. En Three of a kind, la única regla es que no
hay ninguna regla y que todo es posible para conseguir
el objetivo. Así, la obra se convierte en un gran viaje
surrealista.

Dentro de una caja de música, vive una bailarina. Un universo
perfecto, hasta que la caja deja de sonar. La obra es un viaje,
desde la música clásica hasta el rock-and-roll, para descubrir
donde nace verdaderamente la música.

Dilluns 30 de setembre.
12.30 i 17.30 h

MÚSICA PER UN TUB, de LIANTE, SA (Comunitat Valenciana)
Música clown. Duració: 40’
Sempre ens han fet creure que, en la vida, hem de passar per un tub. Un tub prou estret, de fet.
De qui va ser l’aclaparadora idea? No ho sabem, però no patiu, portem el remei: Música per un
tub. Has encertat. Molta música i, a més, per molts tubs diferents. Per a Liante, SA no existeix
límit tubular, a l’hora de celebrar la vida en comunitat, a través de la música, el ball i el sarau!
Fer-la bona o fer-la grossa, no hi ha una altra opció.
Siempre nos han hecho creer que, en la vida, debemos pasar por un tubo. Un tubo bastante
estrecho, de hecho. ¿De quién fue la abrumadora idea? No lo sabemos, pero no sufráis, traemos
el remedio: Música por un tubo. Has acertado. Mucha música y, además, por muchos tubos
diferentes. ¡Para Liante, SA no existen límite tubular, a la hora de celebrar la vida en comunidad,
a través de la música, el baile y el sarao! Hacerla buna o hacerla gorda, no hay otra opción.
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Diumenge 29 de setembre.
13.30 i 18.30 h
BABO ROYAL, de Ganso & Cia. (País Vasc)
Teatre d’humor. Duració: 55’
Babo Royal és un gran imperi de 50 m². Un joc que canvia
les jerarquies, on el normal és no ser normal i on els
desitjos del rei són el més important. T’atreveixes a visitar
el regne de l’excentricitat i a participar en el torneig reial?
Babo Royal es un gran imperio de 50 m². Un juego que
cambia las jerarquías, donde lo normal es no ser normal
y donde los deseos del rey son lo más importante. ¿Te
atreves a visitar el reino de la excentricidad y a participar
en el torneo real?
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Diumenge 29 de setembre. 23.00 h
Dilluns 30 de setembre. 13.30 i 18.30 h
BACK 2 CLASSICS, de Cia. Planeta Trampolí (Catalunya)

Diumenge 29 de setembre.
13.00 h i 19.00 h

WEGENSTREITS GUEST,

Acrobàcies amb llit elàstic. Duració: 40’

de Theatre Irrwisch (Àustria)
Teatre d’humor itinerant amb xanques. Duració: 45’

Ara pots volar, ser més lleuger que una ploma, pots viure cap
avall i el sòl trontolla. L’humor, la poesia i les caramboles són els
protagonistes de Back 2 Classics, un espectacle on el llit elàstic
cobra vida pròpia entre acrobàcies.

Els Convidats en Conflicte (Wegenstreits Guest) són
uns bojos personatges amb frac i xanques, que arriben
a la ciutat per a sembrar el caos. No paren la seua
actuació per res ni per ningú: pugen a les cases, es
fiquen en autobusos, intercanvien objectes que no són
seus… Tot, amb l’únic objectiu de divertir.

Ahora puedes volar, ser más ligero que una pluma, puedes
vivir cabeza abajo y el suelo se tambalea. El humor, la poesía y
las carambolas son los protagonistas de Back 2 Classics, un
espectáculo donde la cama elástica cobra vida propia entre
acrobacias.

Los Invitados en Conflicto (Wegenstreits Guest) son
unos locos personajes con frac y zancos, que llegan a la
ciudad para sembrar el caos. No paran su actuación por
nada ni por nadie: suben a las casas, se meten en los
autobuses, intercambian objetos que no son suyos…
Todo, con el único objetivo de divertir.

ITINERANTS
Dissabte 28 de setembre.
12.00 h

CERCAVILA.
A càrrec de la Colla de Dolçainers i Tabaleters de la Safor
Duració: 60’
Amb la intenció de promocionar la música tradicional, especialment
la que es realitza amb dolçaina i tabal, un any més, la Colla de
Dolçainers i Tabaleters de la Safor participa activament, amb una
cercavila musical pels carrers del centre de la ciutat.
Con la intención de promocionar la música tradicional, especialmente
la que se realiza con la dolçaina y el tabal, un año más, El Grupo
de Dolçainers i Tabaleters de la Safor participa activamente, con un
pasacalle musical por las calles del centro de la ciudad.

Dissabte 28 de setembre.

Dilluns 30 de setembre.
12.00 i 18.00 h

HOLIDAYS OR DIE de la Cia.Emilia Gargot (Catalunya)
Familiar, humor i itinerant. Duració: 60’
Aquest espectacle itinerant és una interrupció urbana, gamberra i divertida. Una colla de pintorescos amics,
converteixen una acció tan quotidiana com anar a la platja en un cau de problemes. El seu objectiu és clar tot i els
infinits entrebancs que troben pel camí; plantar el para-sol a la platja i obrir les carmanyoles que porten preparades,
i per això qualsevol espai pot ser l’idoni per descansar de la pesada rutina. Si mirem amb cura, al fons de l’horitzó,
podem visualitzar aquella desitjada caleta al centre de qualsevol gran ciutat.
Este espectáculo itinerante es una interrupción urbana, gamberra y divertida. Un grupo de pintorescos amigos,
convierten una acción tan cotidiana como ir a la playa en un nido de problemas. Su objetivo es claro, a pesar de los
infinitos tropiezos que encuentran por el camino; plantar la sombrilla en la playa y abrir las fiambreras que traen
preparadas, y por eso cualquier espacio puede ser el idóneo para descansar de la pesada rutina. Si miramos con
atención, al fondo del horizonte, podemos visualizar aquella deseada calita en el centro de cualquier gran ciudad.

13.00 i 21.00 h

ARTISTAS DEL GREMIO (Aragó)
Cercavila amb música. Duració: 60’
Artistas del Gremio van nàixer per a tocar al carrer. Al xou de carrer,
s’interpretaran temes propis, però també versions de grans temes,
que et faran ballar i cantar sense parar. Una actuació per a grans
i menuts, que omplirà la Fira i Festes de 2019 de música, color i
alegria.
Artistas del Gremio nacieron para tocar en la calle. En el show de calle,
se interpretarán temas propios, pero también versiones de grandes
temas, que te harán bailar y cantar sin parar. Una actuación para
grandes y pequeños, que llenarán la Fira i Festes de 2019 de música,
color y alegría.
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Después de dirigir The Hole, Mayumaná y Rumba, Yllana presenta We Love Queen, un nuevo concepto de show con
músicos en directo y una escenografía espectacular. We Love Queen es un homenaje a la música de Queen teatralizándola
y llevándola a escena, pero sin perder ni un ápice de la esencia de las canciones. Guiados por el Sumo Sacerdote de la
Iglesia de Adoradores de Queen, los asistentes participarán en una espectacular ceremonia de exaltación y entusiasmo
a la vida y obra de Queen. Un espectáculo diferente y personal.

La programació especial de Fira i Festes no pot ser més divertida. Hi trobarem de tot i per a totes les persones:
comèdia clàssica, revista, musical «estil Yllana» i un espectacle d’humor i acrobàcies a parts iguals. Un tast del que
podreu trobar en la nova temporada teatral del Serrano, que comença en octubre.
La programación especial de Fira i Festes no puede ser más divertida. Podremos encontrar de todo y para todas las
personas: comedia clásica, revista, musical «estilo Yllana» y un espectáculo que combina humor y acrobacias a partes
iguales. Una muestra del que podréis encontrar en la nueva temporada teatral del Serrano, que empieza en octubre.

DIVENDRES 27 DE SETEMBRE. 22.30 h
PER DAVANT I PER DARRERE/ POR DELANTE Y POR DETRÁS.
Olympia Metropolitana. Versió de Juli Disla
Preu de l‘entrada: 12 € (10 € entrada reduïda): platea i frontal del primer pis,
10 € (8 € entrada reduïda): laterals primer pis i segon pis.

PER DAVANT I PER DARRERE és una de les comèdies de més èxit en tot el
planeta i una declaració d’amor cap al món del teatre. La nova versió de Per
davant i per darrere, d’Olympia Metropolitana, arriba al Teatre Serrano en una
funció bilingüe i disposta a fer que el públic no pare de riure. És un muntatge
bilingüe, en castellà i en valencià, amb un repartiment que farà les delícies
del públic: Ferran Gadea, Vanesa Cano, Carme Juan, Sergio Escribano, Paula
García Sabio, Nelo Gómez, Paula Llorens, Miquel Mars i Sergio Villanueva.
POR DELANTE Y POR DETRÁS es una de las comedias de más éxito en todo
el planeta y una declaración de amor hacia el mundo del teatro. La nueva
versión de Por delante y por detrás, de Olympia Metropolitana llega al Teatro
Serrano en una función bilingüe y dispuesta al hacer que el público no paro
de reir. Es un montaje bilingüe en castellano y valenciano con un reparto que
hará las delicias del público: Ferran Gadea, Vanesa Cano, Carme Juan, Sergio
Escribano, Paula García Sabio, Nelo Gómez, Paula Llorens, Miquel Mars y
Sergio Villanueva.

DISSABTE 28 DE SETEMBRE. 22.30 h
WE LOVE QUEEN.
Produït per Extresound Producciones S.L.U. i dirigit per Yllana.
Preu de l‘entrada: 12 € (10 € entrada reduïda): platea i frontal del primer pis,
10 € (8 € entrada reduïda): laterals primer pis i segon pis.

Després de dirigir The Hole, Mayumaná i Rumba, Yllana presenta We Love
Queen, un nou concepte de xou, amb músics en directe i una escenografia
espectacular. We Love Queen és un homenatge a la música de Queen,
teatralitzada i portada a escena, però sense perdre res de l’essència de les
cançons. Guiats pel Summe Sacerdot de l’Església d’Adoradors de Queen,
els assistents participaran en una espectacular cerimònia d’exaltació i
entusiasme a la vida i l’obra de Queen. Un espectacle diferent i personal.
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DIUMENGE 29 DE SETEMBRE. 22.30 h
MARAVILLOSO FUE VOLVER. Saga Producciones
Preu de l‘entrada: 12 € (10 € entrada reduïda): platea i frontal del primer pis,
10 € (8 € entrada reduïda): laterals primer pis i segon pis.

Maravilloso fue volver és un espectacle de revista al més pur estil musical,
en el qual recordarem les cançons d’ahir fusionant-les amb els temes més
populars de l’actualitat. Amb unes coreografies de somni i un elenc d’artistes
dirigits per José Saiz, el públic assistent podrà gaudir, durant més de 100
minuts, d’una comèdia entranyable en la qual s’homenatjarà la gran Lina
Morgan. Solament podem dir, abans de començar: “Gràcies per vindre!”
Maravilloso fue volver es un espectáculo de revista al más puro estilo musical,
en el que recordaremos las canciones de ayer fusionándolas con los temas
más populares de la actualidad. Con unas coreografías de ensueño y un elenco
de artistas dirigidos por José Saiz, el público asistente podrá disfrutar durante
más de 100 minutos de una comedia entrañable en la que se homenajeará a la
gran Lina Morgan. Solo podemos decir, antes de empezar: ¡Gracias por venir!

DILLUNS 30 DE SETEMBRE. 20.00 h
EXPRESS. Faltan 7
Preu de l‘entrada: 6 €, preu únic.

En l’agència de missatgeria Express tot està potes
enlaire. Els paquets i els treballadors volen d’un costat
a un altre, sense que el treball pare. Les acrobàcies,
els equilibris i els malabars fan de la jornada laboral en
Express tot un espectacle. A més a més, Express és un
espectacle que combina humor amb ports acrobàtics,
el màstil xinés, la bàscula, els equilibris i el clown.
En la agencia de mensajería Express todo está patas
arriba. Los paquetes y los trabajadores vuelan de un
lado a otro, sin que el trabajo pare. Las acrobacias, los
equilibrios y los malabares hacen de la jornada laboral
en Express todo un espectáculo. Además, Express es un
espectáculo que combina humor con portes acrobáticos,
el mástil chino, la báscula, los equilibrios y el clown.

PUNTS DE VENDA:
Casa de Cultura Marqués de González de Quirós
(de dilluns a dissabte, de 09.00 h a 14.00 h) i a www.instanticket.es
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L’ESPAI GASTRONÒMIC DE LA FIRA

La casa de Francesc de Borja obri les portes per a la Fira i Festes de la ciutat. El Palau Ducal és el millor lloc per a
recordar i commemorar el patró sant Francesc de Borja. Amb més de 700 anys, ha vist passar la història de Gandia i
n’ha sigut protagonista en no poques ocasions. Durant la Fira i Festes, els visitants tindran l’oportunitat de visitar, de
forma gratuïta, este emblemàtic espai i també de participar en un esdeveniment tan peculiar, com és un sopar medieval.
La casa de Francesc de Borja abre sus puertas para la Fira i Festes de la ciudad. El Palacio Ducal es el mejor lugar para
recordar y conmemorar al patrón san Francisco de Borja. Con más de 700 años, ha visto pasar la historia de Gandia
y ha sido protagonista en no pocas ocasiones. Durante la Fira i Festes, los visitantes tendrán la oportunidad de visitar,
de forma gratuita, este emblemático espacio y también de participar en un evento tan peculiar, como es una cena
medieval.

Després de l’èxit de les passades edicions, Street
Food Festival torna a ser l’espai de descans de la
Fira de Gandia. Les originals foodtrucks ompliran
la plaça del Tirant i la convertiran en un espai
festiu i gastronòmic. A més de comptar amb
plats per a tots els gustos i butxaques, el festival
tindrà actuacions, tallers i ambientació cultural.
Enguany portarà una novetat demandada:
«el tardeo de la Fira». Un espai per a anar de
copes, sentint bona música en directe, en bona
companyia.
Street Food Festival s’instal·larà a la plaça del
Tirant i estarà obert del 27 al 29 de setembre,
amb horari de 12.00 h a 02.30 h, i el dia 30, fins
a les 23.50 h.
L’horari del tardeo serà de les 17.00 a les 19.00 h,
amb els concerts del “tardeo”.
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Después del éxito de las pasadas ediciones,
Street Food Festival vuelve a ser el espacio de
descanso de la Fira de Gandia. Las originales
foodtrucks llenarán la plaza del Tirant y la
convertirán en un espacio festivo y gastronómico.
Además de contar con platos para todos los
gustos y bolsillos, el festival tendrá actuaciones,
talleres y ambientación cultural.
Este año tendrá una novedad muy demandada:
«el tardeo de la Fira». Un espacio para tomar
una copa escuchando buena música en directo
en buena compañía
Street Food Festival estará instalado en la plaza
del Tirant y permanecerá abierto del 27 hasta el
día 29 de septiembre con horario de 12.00 h a
02.30 h. y el día 30, hasta las 23.50h.
El horario del tardeo será de las 17 a las 19 horas,
con los conciertos del “tardeo”.

VISITES GUIADES GRATUÏTES
Atés que l’aforament és limitat, les visites guiades requeriran reserva prèvia. Les entrades estaran disponibles a partir
del dia 23 de setembre, al mateix Palau Ducal. Cada persona podrà obtindre un màxim de dues entrades i es repartiran
fins a esgotar existències.
Teniendo en cuenta que el aforo es limitado, las visitas guiadas requerirán reserva previa. Las entradas estarán
disponibles a partir del día 23 de septiembre, al mismo Palacio Ducal. Cada persona podrá obtener un máximo de dos
entradas y se repartirán hasta agotar existencias.
Horari de visites:
Divendres 27 de setembre i dissabte 28 de setembre, a les 11.00 h, 12.00 h, 17.00 h i 18.00 h (30 entrades per visita).
Diumenge 29 de setembre, a les 11.00 h i a les 12.00 h (30 entrades per visita).
SOPAR MEDIEVAL
El tradicional Sopar Medieval al Pati d’Armes tindrà
lloc, el dissabte 28 de setembre, a les 21.30 h. Estarà
amenitzat amb melodies i ritmes de l’època, de manera
els assistents podran sentir-se com uns autèntics
habitants del Palau.

La tradicional cena Medieval al Patio de Armas tendrá
lugar, el sábado 28 de septiembre, a las 21.30 h. Estará
amenizado con melodías y ritmos de la época, de manera
que los y las asistentes podrán sentirse como auténticos
habitantes del Palacio
Preu del sopar: 35 € Preu del menú infantil: 18 €
Més informació: 962 87 14 65 / visites@palauducal.com
www.palauducal.com

Els més menuts també han de poder gaudir de la Fira, però sabem que necessiten, també, moments de tranquil·litat i
de descans (així com els pares i les mares). Per això, la Fira i Festes ha creat el Bebé Espai.
Es tracta d’un espai que es posa a la disposició de ciutadans i visitants amb xiquets xicotets, durant la Fira i Festes, on
trobareu tot el necessari per a satisfer les necessitats dels xicotets i poder continuar gaudint de les activitats al carrer.
El Bebé Espai està ubicat a la planta baixa de la Biblioteca Central de Gandia.
Horari: De dissabte a dilluns, d’11.30 a 14.30 h i de 17.30 a 20.30 h
Los más pequeños también han de poder disfrutar de la Fira, pero sabemos que necesitan también
momentos de tranquilidad y de descanso (así como los padres y las madres). Por eso la Fira i
Festes ha creado el Bebé Espai.
Se trata de un espacio a disposición de ciudadanos y visitantes con niños pequeños durante la
Feria y Fiestas y dónde podrá encontrar todo el necesario para satisfacer las necesidades básicas
de los más pequeños y poder continuar disfrutando de las actividades de calle.
El Bebé Espai está ubicado en la planta baja de la Biblioteca Central de Gandia
Horario: de sábado a lunes, de 11.30 a 14.30 h y de 17.30 a 20.30 h.
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FÉLIX MURCIA.
La realitat imaginada / La realidad imaginada
Comissaris: Joaquin Cánovas i Gloria Camarerio
Del 19 de setembre al 19 d’octubre
Casa de Cultura Marqués de González de Quirós
Horari: de dilluns a dissabte, de 10.30 a 14.00 h i de 18.00 a 20.30 h
Diumenges i festius (excepte els dies de Fira), tancat
Un recorregut per la trajectòria professional de Félix Murcia, nominat a dotze premis Goya i guardonat en cinc
ocasions. Esbossos, dibuixos, peces d’attrezzo, així com altres materials, ens ajuden a comprendre el procés de
creació del director artístic, que, a través de l’ambientació, la decoració o l’escenografia, transforma guions literaris
en il·lusions i somnis.
La trajectòria professional de Félix Murcia, desenvolupada durant quatre dècades en més de 80 treballs -entre
pel·lícules i sèries de televisió-, exemplifica els avatars d’una professió en estat de transformació permanent, després
de la reinstauració de la democràcia a Espanya.
Sabedor que el cinema és un treball en equip, Murcia ha posat la seua professionalitat i coneixements al servei de
tots els projectes que van reclamar la seua participació. La seua implicació en les pel·lícules de Gutiérrez Aragón,
Uribe, Armiñán, Miró, Armendáriz o Sacristán, entre d’altres, revelen la versatilitat d’un treball on conflueixen tècnica,
creativitat i imaginació, tant en la cerca dels escenaris de rodatge com en la creació del tractament plàstic i visual del
film. Com deia Aristòtil, “Per a ser convincents, és millor servir-se de mentides creïbles que de veritats increïbles”.
L’exposició, comissariada per Joaquín Cánovas i Gloria Camarerio, està formada per un centenar de peces, entre
fotografies de pel·lícules, “storyboard”, cartells i els 5 premis Goya que Félix Murcia ha guanyat per pel·lícules com
Dragon Rapide (1986), El rey pasmado (1991), Tirano Banderas (1993), El perro del hortelano (1996) i Secretos del
corazón (1997).
L’exposició es completa amb alguns dels treballs realitzats per Félix Murcia a Gandia.

Un recorrido por la trayectoria profesional de Félix Murcia, nominado a doce premios Goya y galardonado en cinco
ocasiones. Esbozos, dibujos, piezas de attrezzo, así como otros materiales, nos ayudan a comprender el proceso de
creación del director artístico, que, a través de la ambientación, la decoración o la escenografía, transforma guiones
literarios en ilusiones y sueños.
La trayectoria profesional de Félix Murcia, desarrollada durante cuatro décadas en más de 80 trabajos, -entre películas
y series de televisión- ejemplifica los avatares de una profesión en estado de transformación permanente, después de
la reinstauración de la democracia en España.
Conocedor de que el cine es un trabajo en equipo, Murcia ha puesto su profesionalidad y conocimientos al servicio
de todos los proyectos que reclamaron su participación. Su implicación en las películas de Gutiérrez Aragón, Uribe,
Armiñán, Miró, Armendáriz o Sacristán, entre otras, revelan la versatilidad de un trabajo donde confluyen técnica,
creatividad e imaginación, tanto en la búsqueda de los escenarios de rodaje como en la creación del tratamiento
plástico y visual del film. Como decía Aristóteles, “Para ser convincentes, es mejor servirse de mentiras creíbles que
de verdades increíbles”.
La exposición, comisariada por Joaquín Cánovas y Gloria Camarerio, está formada por un centenar de piezas, entre
fotografías de películas, “storyboard”, carteles y los 5 premios Goya que Félix Murcia ha ganado por películas como
Dragon Rapide (1986), El rey pasmado (1991), Tirano Banderas (1993), El perro del hortelano (1996) y Secretos del
corazón (1997).
La exposición se completa con algunos de los trabajos realizados por Félix Murcia en Gandia.
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EXPOSICIÓ DE BONSAIS
Del 27 al 30 de setembre
Cobert del Mercat de la plaça del Prado
Horari: de 10.00 a 14.00 i de 18.00 a 22.00 h
Inauguració: divendres 27 de setembre. 19.00 h
Organitza: Associació Club Bonsai Safor Gandia
MUSEU ARQUEOLÒGIC DE GANDIA (MAGa)
Dissabte 28 de setembre, 18.00 h
Diumenge 29 de setembre, 12.00 h
Visites guiades gratuïtes especial Fira i Festes
Concertació prèvia al telèfon 962959540
FIGA, FIRA DE GANDIA AUTOGESTIONADA
Dissabte 28 de setembre. Plaça de Loreto
De les 10.00 h a les 02.00 de la matinada
De 10.00 a 14.00 h Fira del Llibre Feminista
De 13.00 a 14.00 h Recital poètic de dones, amb
		
Saforíssims Societat Literària
18.00 h Contacontes
19.00 h Xarrada «Dones contra el franquisme.
		
Una qüestió de classe»
20.00 h Cursa de cambrers
21.00 h Sopar: V Cocà Popular
22.30 h Concert amb Los Donaldson, Maluks
i PD Les Llepasses.
Organitza: FIGA, Fira de Gandia Autogestionada
CONCERT DE MÚSICA
DE L’AC FALLA CARRER MAJOR I PASSEIG
Dissabte 28 de setembre. 23.30h. Carrer del Forn
Concert del grup EÑE.
Versions de música dels 60, 70 i 80
Organitza: AC Falla Carrer Major i Passeig

VISITES ALS ESPAIS DE LA MEMÒRIA
DEMOCRÀTICA DE GANDIA
Diumenge 29 de setembre, 11.00 h i 17.00 h
Dilluns 30 de setembre, 11.00 h i 17.00 h
Visites guiades per a públic infantil i familiar als
refugis de la Guerra Civil de la Peixateria
(antic Mercat municipal) i del Prado.
Punt de trobada: Mirador del Serpis
(darrere de l’Ajuntament de Gandia)
Preu: 5 €. Menors de 15 anys: 2 €.
Concertació prèvia al telèfon 647108012
Organitza:
Guies oficials de Memòria Democràtica de Gandia
LA CLAVE DEL CUARTO
Diumenge 29 de setembre
EXHIBICIÓ DE BALLS AL CARRER
Amb la col·laboració de l’escola de ball La Clave
Del Cuarto, hi haurà música al carrer, de l’estil
salsa, bachata i kizomba o l’estil lindy-hop, per tal
que les persones que ho desitgen puguen ballar
aquest ritme tan divertit.
12.00 h Plaça Prado. Salsa, bachata i kizomba
12.30 h Plaça de l’Escola Pia. Lindy-hop
Organitza: Escola de ball La Clave Del Cuarto
EXPOSICIÓ DE MOTOS CLÀSSIQUES
Diumenge 29 de setembre, de 9.00 h a 14.00 h.
Passeig de les Germanies
Organitza: Motoclub Gandia
XVI EXPOSICIÓ DE COTXES CLÀSSICS I ESPORTIUS
Diumenge 29 de setembre, de 9.00 h a 14.00 h.
Carrer Sant Francesc de Borja
Organitza: Gandia Motor Classic

LA FIRA D’ASSOCIACIONS
Dissabte 28 de setembre
Passeig de les Germanies (des del carrer Sant Vicent
fins a la plaça de Crist Rei)
Horari: de 10.00 h a 14.30 h
La Fira és un aparador per a donar a conéixer la tasca de
les associacions locals, ja siguen socials, assistencials,
culturals, esportives o de qualsevol tipus.
Poder mostrar, tant a la ciutadania com a les persones
que ens visiten, el treball que fan estes entitats al llarg
de l’any, és l’objectiu d’esta fira, que s’ha consolidat
com una de les activitats més participatives de la
programació de la Fira.
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GIMNÀSTICA RÍTMICA
Divendres 27 de setembre. Plaça del Prado. 18.30 h
Escola i club de competició.
Organitza: Club de Gimnasia Rítmica Vida Gandia
KARATE DEL CLUB TORA KAI
Divendres 27 de setembre. Passeig de les Germanies. 18.30 h
Organitza: Club Tora Kai Gandia
KICK BOXING
Divendres 27 de setembre. Plaça del Prado. 19.00 h
Organitza: Boxsafor Club Gandia
CAPOEIRA
· Divendres 27 de setembre. Enfront de la Casa de Cultura. 18.30 h
· Dissabte 28 de setembre. Plaça de l’Escola Pia. 12.00 h i 18.00 h
TROBADA DE CAPOEIRA Gandia – La Safor
· Diumenge 29 de setembre. Plaça Major. 12.00 h
Organitza: Associació Cultural Capoeira La Safor
BILLAR
Dissabte 28 de setembre. Passeig de les Germanies. 10.30 h
Escoles del Gandia Billar Club i Club Billar Villalonga.
Organitza: Chef Amadeo Gandia Billar
TALLER D’ESGRIMA, MODALITAT SABRE
Dissabte 28 de setembre. Plaça del Prado. D’11.00 a 13.00 h
Organitza: Club d’Esgrima la Safor de Gandia
PATINATGE ARTÍSTIC
Dissabte 28 de setembre. Plaça del Prado. D’11.00 a 13.00 h
Organitza: Gandia Hoquei Club
VOLEIBOL
Dissabte 28 de setembre. Plaça del Prado. D’11.00 a 13.00 h
Organitza: Club Voleibol Gandia

44

BÀSQUET AL CARRER
Dissabte 28 de setembre. Plaça del Prado. D’11.00 a 13.00 h
Organitza: Units pel Bàsquet Gandia

BILLAR
Del 23 al 29 de setembre. Seu del Chef Amadeo
Gandia Billar (carrer Miramar, 13)
Horari matí i vesprada.
XIV TROFEU CIUTAT DE GANDIA CHEF AMADEO.
BILLAR A 3 BANDES
Competició nacional al caràcter individual
Organitza: Chef Amadeo Gandia Billar
RUGBY
Dissabte 28 de setembre. Poliesportiu municipal
(Camp de Rugby).
Matí i vesprada
COMPETICIONS DE RUGBY. Categories Escoles;
Femenina, Masculina, Veterans i Rugby inclusiu
Organitza: Club de Rugby La Safor
VOLEIBOL
Dissabte 28 de setembre. Pavelló del Raval.
Matí i vesprada
FINAL AUTONÒMICA COPA VOLEIBOL DE LA C.V
Equips superlliga 1 masculí i 2 femení
Organitza: Club Voleibol Gandia
EXHIBICIÓ D’ENDURO, Enduro solidari
Dissabte 28 de setembre. Circuit Salvador
Sanchis, Poligon de Benieto, Ciutat del Transport.
De 10.00 a les 13.00 h
EXHIBICIÓ D’ENDURO, Enduro solidari
Exhibició per tandes, possibilitat de rodar en la
teua moto (en condicions i assegurança).
Esmorçar popular (6 €).
Participació de Dani Albero, pilot del Ral·li Dakar
“Un diabético en el Dakar”, amb la nova moto
2019, xarrades sobre el món del ral·li més difícil
del món.
Organitza:
l’Associació Esportiva “Espartanos Endureros”

FUTBOL 11
Diumenge 29 de setembre. Camp de Futbol de
Rois de Corella.
08.30 h
BAR EL MELIC (campió 1a Categoria) – PENYA LA
FONT (campió 2a categoria)
Organitza: Asociación Deportivo Cultural de la Safor

PETANCA
Diumenge 29 de setembre. Parc de l’Estació.
A partir de les 9.30h
TROFEU DE PETANCA FIRA I FESTES GANDIA
Organitza: Club Petanca Safor Gandia
FUTBOL 8
Dissabte 5 d’octubre. Camps de Futbol de Rois
de Corella.
De 9.00 a 14.00 h
TORNEO FUTBOL-8 FIRA DE GANDIA
Categorias: aleví, benjamí i prebenjamí
Organitza: Club de Futbol Base Gandia
HALTEROFILIA
Dissabte 5 d’octubre. Pavelló d’halterofilia del
poliesportiu Municipal.
De les 10.00 a les 21.00 h
Trofeu Fira de Gandia - OPEN AUTONOMIC MASTER.
Equips participants: C.D. Titán de Alacant, Club
Power de San Vicent, Evolution de Alacant,
C.H. Tavernes, C.H. Cullera, C.H. Valencia, C.H.
Cabanyal, C.H. AlziraA.C.Gandia
Organitza:
A.C.Gandia i Federació C. Valenciana Halteroiflia
PESCA
Diumenge 6 d’octubre. Escullera Nord.
De 8.00 a 13.00 h
CONCURS DE PESCA A SURO FIRA I FESTES
GANDIA
Organitza: Club Esportiu de Pesca Gandia
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DIJOUS 19 DE SETEMBRE

20.00 h INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ LA REALIDAD IMAGINADA/
LA REALITAT IMAGINADA de Félix Murcia. Fins al 19
d’octubre. A la Casa de Cultura Marqués de González de
Quirós. Horari: de dilluns a dissabte, de 10.30 a 14.00 h i
de 18.00 a 20.30 h
Festius i diumenges, tancat, excepte els dies de Fira, que
estarà oberta tots els dies.

DISSABTE 21 DE SETEMBRE

12.00 h ASSAIG GENERAL DE LES BANDES DEL TIO DE LA
PORRA, a la plaça Major, i cercavila pels carrers del centre
històric, en la qual es repartirà el programa de la Fira i
Festes 2019.

DIVENDRES 27 DE SETEMBRE

09.00 h CONCENTRACIÓ a la plaça Major de totes LES
BANDES DEL TIO DE LA PORRA I EIXIDA cap a les diferents
escoles, centres educatius i socials de la ciutat.
11.00 a 14.30 h MERCAT RENAIXENTISTA. Espai amb
música itinerant, teatres i contacontes.
11.00 a 14.30 h MERCAT TRADICIONAL VALENCIÀ. Fira de
productes tradicionals, balls i diferents actuacions musicals
de la nostra terra.
11.00 a 14.30 h SOC ÀRAB. Fira de productes amb música
oriental, ludoteca, cavallets i taules d’enginy.
12.00 a 02.30 h STREET FOOD FESTIVAL, l’espai
gastronòmic de la Fira. Les originals foodtrucks ompliran la
plaça del Tirant.
13.00 h CONCENTRACIÓ DE LES BANDES DEL TIO DE LA
PORRA, a la plaça Major, amb un bombardeig pirotècnic.
17.00 a 19.00 h El TARDEO DE LA FIRA, amb concerts
musicals al Street Food Festival, a la plaça del Tirant.
17.30 a 23.00 h MERCAT RENAIXENTISTA. Espai amb
música itinerant, teatres i contacontes.
17.30 a 23.00 h MERCAT TRADICIONAL VALENCIÀ. Fira de
productes tradicionals, balls i diferents actuacions musicals
de la nostra terra.
17.30 a 23.00 h SOC ÀRAB. Fira de productes amb música
oriental, ludoteca, cavallets i taules d’enginy.
18.30 h EXHIBICIÓ DE CAPOEIRA, enfront de la façana de la
Casa de Cultura.
18.30h EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA RÍTMICA, a la plaça del
Prado.
18.30 h EXHIBICIÓ DE KARATE, al passeig de les Germanies.
19.00 h EXHIBICIÓ DE KICK BOXING, a la plaça del Prado.
19.00 h INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ DE BONSAIS, al cobert del
Mercat de la plaça del Prado. Fins al 30 de setembre, en
horari de 10.00 a 14.00 h i de 18.00 a 22.00 h.
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20.30 h ACTE INAUGURAL FIRA I FESTES 2019, a la
plaça Major. El circ i el foc seran les protagonistes amb
l’espectacle de la companyia belga Cirq’ulation Locale i la
pirotècnia valenciana Ricasa.
22.00 h Concert de CAMELA & TABURETE, a l’IES Maria
Enríquez.
22.00 h Passeig de les Arts (ZONA E • PASSEIG-FONT) amb
MEMPHIS ROCK & CIRC, de La Finestra Nou Circ.
22.30 h Concert de música de JONATAN PENALBA amb
l’espectacle De soc-arrel, al Cicle (In)Fusió Valenciana, a la
plaça de l’Escola Pia.
22.30 h PER DAVANT I PER DARRERE/POR DELANTE Y POR
DETRÁS, d’Olympia Metropolitana. Versió de Juli Disla, al
Teatre Serrano.
23.00 h Actuació de Cirq’ulation Locale, amb l’espectacle
ON FIRE, a la plaça Major.
23.00 h Passeig de les Arts (ZONA C • PASSEIG-VILANOVA)
OHLIMPIADAS de la Cía. Sincronizadas.
23.00 h CONCERT TRIBUT a U2, amb l’actuació de PLEASE,
al jardí de la Casa de Cultura.
00.00 a 06.30 h COCO LOCO ON TOUR, al Parc de la Festa
(parc Ausiàs March). Amb les actuacions del Dj Medardo de
la Paz, Alex Alvarez i Pablo Mas.

k

DISSABTE 28 DE SETEMBRE

10.00 a 13.00 h EXHIBICIÓ ENDURO SOLIDARI, al polígon
Benieto.
10.00 a 20.00 h COMPETICIONS RUGBI FEMENÍ, MASCULÍ,
INCLUSIU I VETERANS, al camp de rugbi del Poliesportiu
Municipal.
10.00 a 20.00 h FINAL AUTONÒMICA COPA VOLEIBOL, al
Pavelló del Raval.
10.00 a 02.00 h FIGA. FIRA DE GANDIA AUTOGESTIONADA,
a la plaça de Loreto.
10.00 a 14.30 h FIRA D’ASSOCIACIONS, al passeig de les
Germanies.
10.30 h EXHIBICIÓ DE BILLAR, al passeig de les Germanies.
11.00 a 13.00 h EXHIBICIÓ DE BÀSQUET AL CARRER, a la
plaça del Prado.
11.00 a 13.00 h EXHIBICIÓ DE PATINATGE ARTÍSTIC, a la
plaça del Prado.
11.00 a 13.00 h TALLER D’ESGRIMA (modalitat sabre) a la
plaça del Prado.
11.00 a 13.00 h EXHIBICIÓ DE VOLEIBOL, a la plaça del
Prado.
11.00 a 14.30 h MERCAT RENAIXENTISTA. Espai amb
música itinerant, teatres i contacontes.
11.00 a 14.30 h MERCAT TRADICIONAL VALENCIÀ. Fira de
productes tradicionals, balls i diferents actuacions musicals
de la nostra terra.
11.00 a 14.30 h SOC ÀRAB. Fira de productes, amb música
oriental, ludoteca, cavallets i taules d’enginy.

11.30 a 14.30 h BEBÉ ESPAI, a la biblioteca Central. Espai de
tranquil·litat i descans per als més menuts.
11.30 a 14.30 h Passeig de les Arts (ZONA A • PASSEIGMORAN RODA) CARPA MÓN TITELLA, de Galiot Teatre.
12.00 a 14.00 h Passeig de les Arts (ZONA B • PLAÇA PRADO)
CARPA DELS FENÒMENS, del Gran Fele.
12.00 a 02.30 h STREET FOOD FESTIVAL, l’espai gastronòmic
de la Fira. Les originals foodtrucks ompliran la plaça del Tirant.
12.00 h Passeig de les Arts (ITINERANT), amb La Colla de
Dolçainers i Tabaleters de la Safor.
12.00 h EXHIBICIÓ DE CAPOEIRA, a la plaça de l’Escola Pia.
12.30 h Passeig de les Arts (ZONA D•PASSEIG-MARQUESA)
amb LA POUBELLE PLUS BELLE-TRASH, de Zero en Conducta.
13.00 h Passeig de les Arts (ZONA E • PASSEIG-FONT) amb
MEMPHIS ROCK & CIRC, de La Finestra Nou Circ.
13.00 h CONCERT DEL VERMUT al jardí de la Marquesa, amb
DEFECTO DE FORMA, tribut a Loquillo.
13.00 h Passeig de les Arts (ITINERANT), amb ARTISTAS DEL
GREMIO.
13.30 h Passeig de les Arts (ZONA C • PASSEIG-VILANOVA)
amb OHLIMPIADAS, de la Cía. Sincronizadas.
17.00 a 19.00 h El TARDEO DE LA FIRA, amb concerts musicals
al Street Food Festival, a la plaça del Tirant.
17.30 a 20.30 h BEBÉ ESPAI, a la Biblioteca Central. Espai de
tranquil·litat i descans per als més menuts.
17.30 a 20.30 h Passeig de les Arts (ZONA A • PASSEIGMORAN RODA) CARPA MÓN TITELLA, de Galiot Teatre.
17.30 h Passeig de les Arts (ZONA D • PASSEIG-MARQUESA)
amb LA POUBELLE PLUS BELLE-TRASH, de Zero en Conducta.
17.30 a 23.00 h MERCAT RENAIXENTISTA. Espai amb música
itinerant, teatres i contacontes.
17.30 a 23.00 h MERCAT TRADICIONAL VALENCIÀ. Fira de
productes tradicionals, balls i diferents actuacions musicals de
la nostra terra.
17.30 a 23.00 h SOC ÀRAB. Fira de productes amb música
oriental, ludoteca, cavallets i taules d’enginy.
18.00 h EXHIBICIÓ DE CAPOEIRA, a la plaça de l’Escola Pia.
18.00 h Visites guiades gratuïtes al Museu Arqueològic de
Gandia (MAGa)
18.30 a 21.00 h Passeig de les Arts (ZONA B • PLAÇA PRADO)
CARPA DELS FENÒMENS, del Gran Fele.
18.30 h Passeig de les Arts (ZONA B- PLAÇA DEL PRADO), amb
JOSAFAT, de la Cia. Passabarret.
19.00 h Passeig de les Arts (ZONA C • PASSEIG-VILANOVA),
amb OHLIMPIADAS, de la Cía. Sincronizadas.
19.00 h IV DIADA DE LA MUIXERANGA DE LA SAFOR, a la plaça
Major.
20.00 h Passeig de les Arts (ZONA E • PASSEIG-FONT), amb
THREE OF A KIND/ TRES DE UNA CLASE, de The Primitives.
20.45 h Actuació del SARAU DE LA FIRA, amb la rondalla LA
COMARCAL, al Cicle (In)Fusió Valenciana, a la plaça de l’Escola
Pia.
21.00 h Passeig de les Arts (ITINERANT) amb ARTISTAS DEL
GREMIO.
21.15 h Concert de MIKEL ERENTXUN & HOMBRES G, a l’IES
Maria Enríquez.

21.30 h SOPAR MEDIEVAL AL PALAU DUCAL DELS BORJA
(pati d’Armes), amenitzar per melodies i ritmes de l’època.
22.30 h Espectacle ESTE TANGO HABLA POR MI, a la plaça
Major. Recorregut musical pel tango cantat i ballat.
22.30 h Passeig de les Arts (ZONA C • PASSEIG-VILANOVA),
amb EL GRAN FINAL, de Bucraà Circus.
22.30 h WE LOVE QUEEN, produït per Extresound
Producciones S.L.U i dirigit per Yllana, al Teatre Serrano.
23.00 h Passeig de les Arts (ZONA E • PASSEIG-FONT), amb
THREE OF A KIND/ TRES DE UNA CLASE, de The Primitives.
23.00 h CONCERT TRIBUT a Amy Winehouse, amb l’actuació
de MAROCA, al jardí de la Casa de Cultura.
23.30 h Passeig de les Arts (ZONA B • PLAÇA DEL PRADO),
amb JOSAFAT, de la Cia. Passabarret.
23.30 h ACTUACIÓ MUSICAL GRUP EÑE, al carrer del Forn.
AC Falla Carrer Major i Passeig.
00.00 a 06.30 h FALKATA, al Parc de la Festa (parc d’Ausiàs
March). Amb les actuacions dels Dj Roberto Sansixto, Ivan
Suel i Javi Mengu.

k

DIUMENGE 29 DE SETEMBRE

08.30 h FUTBOL 11, Bar el Melic (campió 1a categoria)
contra la Penya La Font (campió 2a categoria), al camp de
futbol de Roís de Corella.
09.00 a 14.00 h XVI EXPOSICIÓ DE COTXES CLÀSSICS, al
carrer sant Francesc de Borja.
09.00 a 14.00 h EXPOSICIÓ DE MOTOS CLÀSSIQUES, al
passeig de les Germanies.
09.30 h TROFEU PETANCA FIRA I FESTES, al parc de l’Estació.
11.00 h VISITES ALS ESPAIS DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
DE GANDIA. Punt de trobada: Mirador del Serpis.
11.00 h PILOTA VALENCIANA TROFEU DE RASPALL FEMENÍ
(partides de semifinals), al carrer Pellers.
11.00 a 14.30 h MERCAT RENAIXENTISTA. Espai amb
música itinerant, teatres i contacontes.
11.00 a 14.30 h MERCAT TRADICIONAL VALENCIÀ. Fira de
productes tradicionals, balls i diferents actuacions musicals
de la nostra terra.
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11.00 a 14.30 h SOC ÀRAB. Fira de productes amb música
oriental, ludoteca, cavallets i taules d’enginy.
11.30 a 14.30 h BEBÉ ESPAI, a la Biblioteca Central. Espai de
tranquil·litat i descans per als més menuts.
11.30 a 14.30 h Passeig de les Arts (ZONA A • PASSEIGMORAN RODA), CARPA MÓN TITELLA, de Galiot Teatre.
12.00 a 14.00 h Passeig de les Arts (ZONA B • PLAÇA PRADO)
CARPA DELS FENÒMENS, del Gran Fele.
12.00 a 02.30h STREET FOOD FESTIVAL, l’espai gastronòmic
de la Fira. Les originals foodtrucks ompliran la plaça del
Tirant.
12.00 h EXHIBICIÓ DE BALLS AL CARRER: salsa, bachata i
Kizomba, a la plaça Prado.
12.00 h TROBADA DE CAPOEIRA GANDIA-LA SAFOR, a la
plaça Major.
12.00 h Visites guiades gratuïtes al Museu Arqueològic de
Gandia (MAGa)
12.30 h Passeig de les Arts (ZONA D • PASSEIG-CASA DE
CULTURA), amb CAJITA DE MÚSICA, de Ana Capilla.
12.30 h EXHIBICIÓ DE BALLS AL CARRER: Lindy-hop, a la
plaça de l’Escola Pia.
13.00 h GRAN FINAL TROFEU RASPALL FEMENÍ de pilota
valenciana, al carrer dels Pellers.
13.00h Passeig de les Arts (ZONA C • PASSEIG-VILANOVA),
amb EL GRAN FINAL, de Bucraà Circus.
13.00 h T Passeig de les Arts (ITINERANT) amb l’espectacle
WEGENSTREITS GUEST, de Theatre Irrwisch.
13.00 h CONCERT DEL VERMUT al jardí de la Marquesa, amb
THE VELVET ROCK BAND, amb versions de rock internacional.
13.30 h Passeig de les Arts (ZONA E • PASSEIG-FONT) amb
BABO ROYAL de Ganso & Cia.
17.00 a 19.00 h El TARDEO DE LA FIRA, amb concerts
musicals al Street Food Festival, a la plaça del Tirant.
17.00 h VISITES ALS ESPAIS DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
DE GANDIA. Punt de trobada: Mirador del Serpis.
17.00 h II FESTIVAL MULTICULTURAL Ritmes del Món, a la
plaça Major. Ritmes i balls tradicionals de les diferents
cultures del món que conviuen a la nostra ciutat.
17.30 a 20.30 h BEBÉ ESPAI, a la Biblioteca Central. Espai de
tranquil·litat i descans per als més menuts.
17.30 a 20.30 h Passeig de les Arts (ZONA A • PASSEIGMORAN RODA) CARPA MÓN TITELLA, de Galiot Teatre.
17.30 h Passeig de les Arts (ZONA D • PASSEIG-CASA DE
CULTURA) amb CAJITA DE MÚSICA d’Ana Capilla.
17.30 h EXHIBICIÓ PARTIDA DE PILOTA VALENCIANA de
raspall adaptat, al carrer Pellers.
17.30 a 23.00 h MERCAT RENAIXENTISTA. Espai amb música
itinerant, teatres i contacontes.
17.30 a 23.00 h MERCAT TRADICIONAL VALENCIÀ. Fira de
productes tradicionals, balls i diferents actuacions musicals
de la nostra terra.
17.30 a 23.00 h SOC ÀRAB. Fira de productes amb música
oriental, ludoteca, cavallets i taules d’enginy.
18.30 h EXHIBICIÓ PARTIDA DE PILOTA VALENCIANA de
raspall professional, al carrer Pellers.
18.30 a 21.00 h Passeig de les Arts (ZONA B • PLAÇA PRADO)
CARPA DELS FENÒMENS, del Gran Fele.

48

18.30 h Passeig de les Arts (ZONA E • PASSEIG-FONT) amb
BABO ROYAL, de Ganso & Cia.
19.00 h Passeig de les Arts (ITINERANT), amb WEGENSTREITS
GUEST, de Theatre Irrwisch.
19.00 h Passeig de les Arts (ZONA C • PASSEIG-VILANOVA),
amb ISLA, de D’Click Cía.
19.30 a 00.30 h PIRATA ROCK MEETING, al Parc de la Festa
(parc d’Ausiàs March). Amb les actuacions de MISS CAFFEINA,
VALIRA i CAPA DE PLÀSTIC.
20.00 h Actuació de la VALÈNCIA BRASS BAND. Concert de
música vent-metall i percussió, al Cicle (In)Fusió Valenciana,
a la plaça de l’Escola Pia.
22.30 h Passeig de les Arts (ZONA C • PASSEIG-VILANOVA),
amb ISLA, de D’Click Cía.
22.30 h MARAVILOSO FUE VOLVER, de Saga Producciones, al
Teatre Serrano.
23.00 h Passeig de les Arts (ZONA E • PASSEIG-FONT), amb
BACK 2 CLASSICS, de Cia. Planeta Trampolí.
23.00 h CONCERT TRIBUT a Eric Clapton, amb l’actuació de
GRAHAM FOSTER AND FRIENDS, al jardí de la Casa de Cultura.
00.30 a 06.30 h BACARRÁ ON TOUR, al Parc de la Festa (parc
d’Ausiàs March). Amb les actuacions dels Dj Vicente Simo,
Dael Debon i Mambo.
01:00 h CORREFOC. Espectacle pirotècnic a càrrec de de
la Colla de Dimonis Correcagarneres i la Colla de Dimonis
Dimoli, amb eixida de la plaça Crist Rei i final a la plaça Prado.

DILLUNS 30 DE SETEMBRE
11.00 a 14.30 h MERCAT RENAIXENTISTA. Espai amb música
itinerant, teatres i contacontes.
11.00 a 14.30 h MERCAT TRADICIONAL VALENCIÀ. Fira de
productes tradicionals, balls i diferents actuacions musicals
de la nostra terra.
11.00 a 14.30 h SOC ÀRAB. Fira de productes, amb música
oriental, ludoteca, cavallets i taules d’enginy.
11.00 h VISITES ALS ESPAIS DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
DE GANDIA. Punt de trobada: Mirador del Serpis.
11.30 a 14.30 h BEBÉ ESPAI, a la Biblioteca Central. Espai de
tranquil·litat i descans per als més menuts.
11.30 a 14.30 h Passeig de les Arts (ZONA A • PASSEIGMORAN RODA), CARPA MÓN TITELLA, de Galiot Teatre.
12.00 a 14.00 h Passeig de les Arts (ZONA B • PLAÇA PRADO)
CARPA DELS FENÒMENS.
12.00 a 23.50 h STREET FOOD FESTIVAL, l’espai gastronòmic
de la Fira. Les originals foodtrucks ompliran la plaça del
Tirant.
12.00 h SOLEMNE MISSA en honor al Patró, a la Col·legiata
de Santa Maria.
12.00 h Passeig de les Arts (ITINERANT), amb HOLIDAYS OR
DIE, de la Cia. Emilia Gargot.
12.30 h Passeig de les Arts (ZONA D • PASSEIG-CASA DE
CULTURA), amb MÚSICA PER UN TUB, de Liante, SA.

13.00 h Passeig de les Arts (ZONA C • PASSEIG-VILANOVA),
amb EL SOMRIURE DEL NÀUFRAG, de Claire Ducreux.
13.00 h CONCERT DEL VERMUT, al jardí de la Marquesa, amb
LOS RAY-BAND, amb versions de pop-rock.
13.30 h Passeig de les Arts (ZONA E • PASSEIG-FONT), amb
BACK 2 CLASSICS, de Cia. Planeta Trampolí.
14.00 h MASCLETÀ enfront de la Renfe.
17.00 h VISITES ALS ESPAIS DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
DE GANDIA. Punt de trobada: Mirador del Serpis.
17.00 a 19.00 h El TARDEO DE LA FIRA, amb concerts
musicals al Street Food Festival, a la plaça del Tirant.
17.30 a 20.30 h BEBÉ ESPAI, a la Biblioteca Central. Espai de
tranquil·litat i descans per als més menuts.
17.30 a 22.30 h MERCAT RENAIXENTISTA. Espai amb música
itinerant, teatres i contacontes.
17.30 a 22.30 h MERCAT TRADICIONAL VALENCIÀ. Fira de
productes tradicionals, balls i diferents actuacions musicals
de la nostra terra.
17.30 a 22.30 h SOC ÀRAB. Fira de productes, amb música
oriental, ludoteca, cavallets i taules d’enginy.
17.30 a 20.30 h Passeig de les Arts (ZONA A • PASSEIGMORAN RODA), CARPA MÓN TITELLA, de Galiot Teatre.
17.30 h Passeig de les Arts (ZONA D • PASSEIG-CASA DE
CULTURA), amb MÚSICA PER UN TUB, de Liante, SA.
18.00 h Passeig de les Arts Espectacle (ZONA B • PLAÇA DEL
PRADO), amb l’obra LES BUTORS, de la Cirque Hirsute.
18.00 h Passeig de les Arts (ITINERANT), amb HOLIDAYS OR
DIE, de la Cia. Emilia Gargot.
18.30 a 21.00 h Passeig de les Arts (ZONA B • PLAÇA PRADO)
CARPA DELS FENÒMENS, del Gran Fele.
18.30 h Passeig de les Arts (ZONA E • PASSEIG-FONT), amb
BACK 2 CLASSICS, de Cia. Planeta Trampolí.
19.00 h Passeig de les Arts (ZONA C • PASSEIG-VILANOVA)
amb EL SOMRIURE DEL NÀUFRAG, de Claire Ducreux.
19.00 h FESTIVAL QUAN GANDIA ERA YE-YÉ, amb MICKY Y
LOS COLOSOS DEL RITMO, al jardí de la Casa de Cultura.
19.30 h DESFILADA de la Secció de Tambors del Pas de
l’Hort, pel centre de la ciutat.
20.00 h PROCESSÓ en honor a sant Francesc de Borja.
20.00 h EXPRESS. Faltan 7, al Teatre Serrano.
21.00 h Passeig d les Arts (ZONA B • PLAÇA DEL PRADO),
amb l’obra LES BUTORS, de la Cirque Hirsute.
22.00 h CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI, des de l’aparcament
de l’Ermita de les Ànimes.
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